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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΘΕΜΑ Α1

α. Να περιγράψετε το πρόγραμμα του καθενός από τα παρακάτω
πολιτικά κόμματα:
•  Ραλλικό Κόμμα
•  Λαϊκό Κόμμα (1910)
•  Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.).

Μονάδες 12

β. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό"
ή "Λάθος" δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
1.  Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της διανομής

των εθνικών κτημάτων έγινε με νομοθετικές ρυθμίσεις κατά
την περίοδο 1870-1871.

2.  Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1893.
3.  Με το Σύνταγμα του 1844 κατοχυρώθηκε συνταγματικά το

δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.
4.  Ο Θ. Δηλιγιάννης υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής

αλληλεγγύης.
5.  Ο Κ. Μαυρομιχάλης ήταν αρχηγός των Εκλεκτικών.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2

α. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσματα της
δραστηριότητας της Τραπέζης της Ελλάδος έως το 1932;

Μονάδες 14

β. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον πληθυσμό της Ελλάδας και στην
εθνολογική του σύσταση, από την άφιξη των προσφύγων μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή;

Μονάδες 14
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ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β1

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας
ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του παρακάτω κειμένου:
α. Να εξηγήσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα της αγροτικής

μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917.
Μονάδες 13

β. Να αποτιμήσετε ειδικότερα τη σημασία της ίδρυσης
συνεταιρισμών για την επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης
του 1917.

Μονάδες 12

«Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο
ριζοσπαστικό μέτρο που είχε εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα
... Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης,
γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας
...

Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός
της γης συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική
παραγωγή, με τη μορφή πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη
του συνεταιριστικού κινήματος, που αποσκοπούσε αφενός στην
προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη μεγαλύτερη
ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό
θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισμών
δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες που δημιούργησε ο
πόλεμος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα
προβλήματα που είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, την
παραδοσιακή εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους
μεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς
όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά,
έκαναν ακόμη πιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας
που πρόσφεραν οι συνεταιρισμοί...»

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄ , σ. 76.

ΘΕΜΑ Β2

Αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και το κείμενο που σας δίνονται
και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναλύσετε το γεγονός
της μετάβασης της ελληνικής ναυτιλίας από την εποχή του
ιστιοφόρου στην εποχή του ατμόπλοιου.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Η εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας κατά την περίοδο 1840-1910

ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

ΕΤΟΣ αριθμός
πλοίων

χωρητικότητα
(τόνοι)

αριθμός
πλοίων

χωρητικότητα
(τόνοι)

1840 837 94.000 - -
1850 1.482 248.000 - -
1860 1.212 234.000 1 150
1875 1.107 210.000 27 8.200
1892 1.292 213.000 103 60.400
1903 1.030 145.000 209 202.000
1911 760 102.000 347 384.000
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ΚΕΙΜΕΝΟ
«Τα ιστιοφόρα που άλλοτε, στην περίοδο 1700-1820,

πλούτιζαν τους νησιώτες, είχαν αποδεκατιστεί από τον πόλεμο
(οι απώλειες σκαφών κυμαίνονταν από 50 ως 60%). Σιγά σιγά
βέβαια, επισκευάστηκαν  ή αντικαταστάθηκαν, αλλά η
αναπόφευκτη βαθμιαία εκτόπισή τους από τα ατμοκίνητα πλοία,
έδωσε γερό κτύπημα στους παραδοσιακούς καραβοκύρηδες. Από
το 1850, μειώνονται προοδευτικά οι ναυπηγικές εργασίες των
νησιών, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων που είχαν
αναπτυχθεί γύρω από τη ναυτιλία.
.... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..

Πράγματι, από τη στιγμή που γενικεύτηκε η χρήση των
ατμοκίνητων σκαφών, η ναυτιλία μετατράπηκε βαθμιαία σε
οικονομική επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Αναπόφευκτα, το
οργανωτικό κέντρο της μετατοπίστηκε προς την πρωτεύουσα, και
από κει, με λιμάνι τον Πειραιά, κυριάρχησε σιγά σιγά σ' όλο το
εσωτερικό θαλάσσιο εμπόριο και (κυρίως) στο εξωτερικό εμπόριο
(...)».

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 174-176
Μονάδες 25
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1

α.
Ραλλικό κόμμα :
σελ. 94 : Το ραλλικό κόμμα ήταν αντίθετο προς τον εκσυγχρονισμό ...

πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη.
Λαϊκό κόμμα :
σελ. 95 : Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ... υποστήριξη στους

Φιλελευθέρους.
Σ.Ε.Κ.Ε. :
σελ 99 - 99 : Το 1918 ιδρύθηκε το Σοσιαλιστικό ... Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.).

β.
1. Σωστό
2. Λάθος
3. Λάθος
4. Σωστό
5. Λάθος

ΘΕΜΑ Α2

α.
σελ. 55 : Το 1927, με αφορμή το αίτημα ... Νέα Υόρκη το 1929.

β.
σελ. 168 - 169 : Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε ... ενσωματώθηκαν στον

εθνικό κορμό.

ΘΕΜΑ Β1

α.
Μετά τις δυσχέρειες στην εφαρμογή των νόμων του 1907 που επέτρεπαν

στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες και
να τις διανέμει σε ακτήμονες (συγκρούσεις στο Κιλελέρ), το τέλος των
Βαλκανικών πολέμων (1913) περιπλέκει ακόμη περισσότερο το αγροτικό
ζήτημα, καθώς μέσα στα νέα όρια της χώρας υπήρχαν πλέον και μουσουλμάνοι
ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων (τσιφλικιών). Το 1917 η κυβέρνηση του
Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, μέσα στην ταραγμένη περίοδο του
Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και του «εθνικού διχασμού», αποφασίζει την
ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης. Πρόκειται για το πιο ριζοσπαστικό
μέτρο που είχε εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα, καθώς άλλαξε ριζικά τις
σχέσεις της ιδιοκτησίας γης γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής
ιδιοκτησίας. [Ο Βενιζέλος πραγματώνει και στην Ελλάδα την εξέλιξη που
συντελέστηκε στο «δυτικό κόσμο», η οποία είχε ως βασική γραμμή την
κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και την κατάτμηση των αξιοποιήσιμων
εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες, οικογενειακού χαρακτήρα, που
ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες παραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες].

Στόχος του Βενιζέλου ήταν αφενός η στήριξη και ο
πολλαπλασιασμός των ελληνικών ιδιοκτησιών γης στις νεοαποκτηθείσες
περιοχές και αφετέρου η αποκατάσταση των προσφύγων και η πρόληψη
των κοινωνικών εντάσεων στον αγροτικό χώρο. Με βάση αυτά τα
νομοθετήματα η απαλλοτρίωση των μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών έγινε
δυνατή στα αμέσως μετά τον πόλεμο χρόνια, όταν η ανάγκη αποκατάστασης
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των προσφύγων βρέθηκε στο επίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος.   [Πρέπει
βέβαια να λάβουμε υπόψη μας ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους η Ελλάδα
ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές, τα νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν ως επί το
πλείστον πεδινά και αρδευόμενα, πράγμα που δημιουργούσε άριστες προοπτικές
για τη γεωργική παραγωγή και αυτές γενικά τις δυνατότητες είχε τη βούληση να
αξιοποιήσει με τη μεταρρύθμισή του ο Βενιζέλος. Παράλληλα, η παροχή γης
στους ακτήμονες και στους πρόσφυγες σε περιοχές με ισχυρές μειονοτικές
ομάδες θα συνέβαλε άμεσα στην κατοχύρωση των νέων περιοχών και στην
ενσωμάτωσή τους στον εθνικό κορμό.].

Στο πλαίσιο της εκτίμησης των αποτελεσμάτων της αγροτικής
μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Βενιζέλου το 1917, βάσει των σχετικών
πληροφοριών του σχολικού βιβλίου, η αναδιανομή που έγινε έφτασε στο 85%
των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη Μακεδονία και στο 68% στη Θεσσαλία. Στο
σύνολο της καλλιεργήσιμης γης της χώρας το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 40%.
Μετά από λίγα χρόνια, κάτω από την πίεση του προσφυγικού προβλήματος, η
αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε με τις απαλλοτριώσεις μεγάλων
αγροτικών ιδιοκτησιών και οδήγησε τη χώρα σε καθεστώς
μικροϊδιοκτησίας. Οι εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα (μεταρρύθμιση,
τεμαχισμός γης) συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική
παραγωγή με τη μορφή πιστώσεων και από την ταχεία εξέλιξη του
συνεταιριστικού κινήματος.

β.
Στην επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917 συνέβαλε

αναμφισβήτητα η ίδρυση συνεταιρισμών. Η νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε
όταν η αγροτική οικονομία της χώρας οδηγήθηκε σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας
είχε δημιουργήσει με τη σειρά της νέα προβλήματα, καθώς οι μικροκαλλιεργητές
δυσκολεύονταν να εμπορευματοποιήσουν την παραγωγή τους και έπεφταν
συχνά θύματα των εμπόρων. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αρνητική κατάσταση
προωθήθηκε η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, κρατικών οργανισμών
παρέμβασης και παραγωγικών συνεταιρισμών με αποτέλεσμα το αγροτικό
ζήτημα στην Ελλάδα να αποκτήσει νέο περιεχόμενο, χωρίς να προκαλέσει τις
εντάσεις που γνώρισαν άλλα κράτη της Ευρώπης (Ισπανία, Βουλγαρία,
Ρουμανία κ.λπ.).

Πιο συγκεκριμένα, η εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος
αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των μικρών παραγωγών και
αφετέρου στη μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική
οικονομία. Πριν ακόμη προωθήσει ο Βενιζέλος την αγροτική μεταρρύθμισή του
1917, δημιουργήθηκε το 1914 ένα βασικό θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση
των συνεταιρισμών με αποτέλεσμα μέσα στις συνθήκες του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου να αποκτήσει το συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση και δυναμική. Ο
συνεταιρισμοί γενικά έκαναν ακόμη πιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής
ασφάλειας. Ειδικότερα, έδωσαν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που είχαν
σχέση κυρίως με τη απρόσκοπτη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων
καθώς διευκόλυναν τη διάθεση τους εμποδίζοντας την «παραδοσιακή
εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους μεσάζοντες». Επιπλέον,
αντιμετώπισαν την έλλειψη κεφαλαίων και πιστώσεων στο χώρο της
αγροτικής οικονομίας και βοήθησαν στην εξάλειψη των αρνητικών επιρροών
που ασκούσε το τοκογλυφικό σύστημα δανειοδότησης, το οποίο
λειτουργούσε μέχρι τότε στην ελεύθερη αγορά.

Σχετικά δεδομένα βιβλίου :
σελ. 45 - 47 : Το αποφασιστικό βήμα ... Ρουμανία κ.λπ.).

[Για σφαιρική θεώρηση και κατανόηση των ζητουμένων κρίνονται σημαντικά τα
εξής χωρία :
σελ. 28 - 29 : Το πιστωτικό σύστημα της χώρας ... κοινωνικών ομάδων.
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σελ. 45 : Οι πρακτικές αυτές ... μεγάλων εκτάσεων.
σελ. 51 : Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ... ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
σελ. 155 - 156 : Τη διάκριση σε «αστούς» και «αγρότες».
σελ. 156 : Τις αντικειμενικές συνθήκες.]

ΘΕΜΑ Β2

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πίνακας και τις σχετικές
πληροφορίες που εμπεριέχονται στο κείμενο, η μετάβαση της ελληνικής ναυτιλίας
από την εποχή του ιστιοφόρου στην εποχή του ατμόπλοιου αποτελεί γεγονός
πολυδιάστατο και άμεσα εξαρτημένο από τις γενικότερες εξελίξεις στην ιστορική
πορεία της χώρας και ειδικότερα στον τομέα της οικονομίας και της εμπορικής
ναυτιλίας.

Πρώτη διαπίστωση που εξάγεται από το συσχετισμό των δεδομένων πίνακα και
πηγής είναι ότι η ακμάζουσα προεπαναστατική ναυτιλία της περιόδου 1700 - 1820
είχε υποστεί σημαντικότατα πλήγματα στη δεκαετία της Ελληνικής Επανάστασης
(1821 - 1830). Ο ελληνικός εμπορικός στόλος στη διάρκεια των συγκρούσεων
μετατράπηκε σε πολεμικό, οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν και τα παραδοσιακά
ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή (Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή. Πιο
συγκεκριμένα, τα ιστιοφόρα αποδεκατίζονται από τον πόλεμο με τις απώλειες
σκαφών να κυμαίνονται από 50 ως 60 % με αποτέλεσμα ο αριθμός των πλοίων να
φτάνει μόλις τα 837 το έτος 1840. Άμεση συνέπεια βέβαια η οικονομική ύφεση στις
νησιωτικές περιοχές καθώς πλέον απομένουν λίγα πράγματα από την προηγούμενη
ακμή με κυριότερο την προδιάθεση για τη θάλασσα και τη γνώση ναυτικών
υποθέσεων.

Στη διάρκεια βέβαια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία παρουσιάζει γενικά
ανοδική πορεία. Τα ιστιοφόρα επισκευάζονται η αντικαθίστανται βαθμιαία με
αποτέλεσμα αύξηση του αριθμού και της χωρητικότητας των πλοίων της. Πάντως ο
αριθμός και η χωρητικότητα των ιστιοφόρων πλοίων παρουσιάζει έντονες
αυξομειώσεις ειδικά στην περίοδο της αντικατάστασής τους ή της βαθμιαίας
εκτόπισής τους από τα ατμοκίνητα πλοία καθώς η ελληνική ναυτιλία εισέρχεται στην
εποχή του ατμού στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Παρατηρούμε λοιπόν στα
δεδομένα του πίνακα ότι ο αριθμός των ιστιοφόρων παρουσιάζει σημαντική
ανάπτυξη (σχεδόν διπλασιασμός των πλοίων) από 837 (1840) σε 1482 (1850)
πλοία, μειώνεται στη συνέχεια σταδιακά από 1212 (1860) σε 1107 (1875),
αυξάνεται σε 1292 (1892) και τελικά γνωρίζει σημαντική ύφεση σε 1030 (1903) και
τελικά σε 760 (1911). Η σταδιακή λοιπόν αύξηση της ατμοπλοΐας είχε ως
αναπόφευκτη συνέπεια τη δραστική μείωση του αριθμού των ιστιοφόρων. Αν
εξαιρέσουμε τα δεδομένα του πίνακα για το έτος 1892, όπου ο αριθμός των
ατμόπλοιων και των ιστιοφόρων (πρόσκαιρα) αυξάνεται παράλληλα, σε όλες τις
περιπτώσεις (έτη 1875, 1903, 1911) ο αριθμός των ιστιοφόρων μειώνεται (1107,
1030, 760) εξαιτίας της μετάβασης της ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του
ατμόπλοιου.

Η εμφάνιση της ατμοκίνητης ναυτιλίας, ανεξάρτητα από το βαθμό ανάπτυξης
της, έχει σαφείς αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη των ιστιοφόρων. Εξάλλου, από
το 1850 μειώνεται προοδευτικά η ναυπηγική δραστηριότητα στα νησιά, καθώς και το
σύνολο των δραστηριοτήτων που είχαν αναπτυχθεί γύρω από τη ναυτιλία. Οι
πρωτοβουλίες και οι συγκροτημένες προσπάθειες που αναπτύσσονται προς την
κατεύθυνση του ατμού δίνουν γερό κτύπημα στους παραδοσιακούς καραβοκύρηδες.

Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κατασκευή ή την αγορά και τη
συντήρηση των ατμόπλοιων ήταν σημαντικά με αποτέλεσμα να ανατραπούν οι
παραδοσιακές εφοπλιστικές σχέσεις και να αναζητηθούν κεφάλαια μέσω εταιριών και
ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων. Το κράτος, οι τράπεζες (ιδιαίτερα η Εθνική) και
οι εκτός συνόρων ομογενείς συμμετείχαν ενεργά σε αυτές τις πρωτοβουλίες, όμως η
ανάπτυξη της ελληνικής ατμοπλοΐας αναστέλλεται μέχρι το 1892 λόγω της
περιορισμένης διαθεσιμότητας κεφαλαίων και του σχετικού επιχειρηματικού
κινδύνου. Μετά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα η παρουσία της ελληνικής
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ατμοπλοΐας γίνεται αισθητή καθώς τα 27 ατμόπλοια του 1875 γίνονται 103 το 1892,
209 το 1903 και 347 το 1911. Η ναυτιλία βαθμιαία μετατράπηκε σε οικονομική
επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας και το οργανωτικό της κέντρο μετατοπίστηκε από την
νησιωτική Ελλάδα προς την πρωτεύουσα και τον Πειραιά και κυριαρχεί στο
εσωτερικό θαλάσσιο εμπόριο και κυρίως στο εξωτερικό εμπόριο. Η ανάπτυξη
συνδέεται άμεσα και με την κυριαρχία των ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές
στην περιοχή του Δέλτα του Δούναβη αλλά και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι.

Το ίδιο μάλιστα χρονικό διάστημα πολλά από τα εθνικά δημόσια έργα έγιναν
για την εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Κατασκευάστηκαν λιμάνια και
δημιουργήθηκε ένα σύστημα φάρων (στις ακτές), που έκανε πολύ ασφαλέστερη τη
ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες. Επιπλέον, αυτήν την εποχή πραγματοποιήθηκε
η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου (έναρξη εργασιών 1881 - περάτωση
εργασιών 1893), έργο που βελτίωσε τους όρους ναυσιπλοΐας, καθώς έκανε περιττό
τον περίπλου της Πελοποννήσου. Ανάλογα σημαντική ήταν και η διάνοιξη του
πορθμού του Ευρίπου.

Σχετικά δεδομένα βιβλίου :
σελ. 23 : Στη διάρκεια του 19ου αιώνα ... ελληνικές θάλασσες.
σελ. 24 : Οι πρωτοβουλίες ... στο ίδιο το ποτάμι.
Προαιρετικά :
σελ. 34 - 35 : Εκτός από το σιδηροδρομικό δίκτυο ... κατά την περίοδο αυτή.
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά
τον αριθμό της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη Α Στήλη Β

α. Επιτροπή Αποκαταστάσεως               

Προσφύγων (ΕΑΠ, 1923)

1. Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της 

Σύμβασης της Λοζάνης.

β. Πατριαρχική Επιτροπή (1918)
2. Ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για την 

προσωρινή στέγαση των προσφύγων.
γ. Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 

(1922)
3. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΚΤΕ.

δ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
4. Ιδρύθηκε με βάση τη Συμφωνία της 

Άγκυρας.
5. Είχε σκοπό να οργανώσει τον 

επαναπατρισμό των εκτοπισμένων.
Μονάδες 8

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων ιστορικών όρων:
• Εθνικές γαίες
• Φεντερασιόν
• Ομάδα των Ιαπώνων

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1. Ποιες ήταν οι συνέπειες των Βαλκανικών Πολέμων για την εθνική οικονομία;
Μονάδες 15

Α.2.2. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή στον τομέα της βιομηχανίας;

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β1

Επισημαίνοντας χωρία των παρακάτω κειμένων και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να
εξηγήσετε τις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» μετά την παρακμή των ξενικών κομμάτων
και τα αιτήματα που αυτή προέβαλε.

Μονάδες 25

Κείμενο Α΄

Περί το τέλος της βασιλείας του Όθωνος θα εμφανισθούν αι νέαι πολιτικαί δυνάμεις,
προερχόμεναι εκ της μετεπαναστατικής γενεάς, η οποία, εμποτισμένη με τας εξελισσομένας εις
την Ευρώπην φιλελευθέρας ιδέας, θα αναλάβη το έργον της ολοκληρώσεως της Δημοκρατίας.
Αι δυνάμεις αυταί θα επιτύχουν και την έξωσιν του Όθωνος (...).
………………………………………………………………………………………………………
Ο ελληνικός λαός, υπό την ηγεσίαν της μεταπελευθερωτικής γενεάς, διεξεδίκει αποφασιστικώς
την πλήρη ανεξαρτησίαν του. Οι επί κεφαλής της Επαναστάσεως του 1862 ήσαν νέοι
επηρεασμένοι βαθύτατα από τας φιλελευθέρας ιδέας. Εξ άλλου κατά την διαρρεύσασαν
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τριακονταετίαν, η πληθυσμική σύνθεσις της Ελλάδος είχεν υποστή τοιαύτην εξέλιξιν (...) ώστε
υφίσταντο, πλέον, νέα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα. Ακόμη και η αναλογία
μεταξύ πληθυσμού της υπαίθρου και αστικών κέντρων είχεν ουσιωδώς μεταβληθή εις βάρος του
πρώτου. Τέλος, είχεν αρχίσει να διαμορφούται ηγετική τάξις, τελείως διάφορος της
προελθούσης εκ του αγώνος της ανεξαρτησίας.

Γρηγόριος Δαφνής, Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 1821-1961, σσ. 54 και 59.

Κείμενο Β΄

Μετά το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου (…), το αντιδυναστικό ρεύμα δυνάμωσε, για να
κορυφωθεί κατά την τριετία 1859-1862. Με αφορμή διώξεις εναντίον φιλελεύθερων
διανοουμένων, όπως ο Αλεξ. Σούτσος (Φεβρουάριος 1859), και με ενεργό συμμετοχή της
«χρυσής» φοιτητικής νεολαίας της εποχής (…) η αντιπολίτευση κατά του Όθωνα γενικεύτηκε,
παρασέρνοντας μια πλειάδα ετερογενών πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων που, για
διαφορετικούς λόγους, επιζητούσαν την απομάκρυνση της δυναστείας.

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία, σ. 71.

ΘΕΜΑ Β2

Επισημαίνοντας χωρία του παρακάτω κειμένου και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να
εξηγήσετε τις απόψεις του Ε. Βενιζέλου σχετικά με την πολιτική του βασιλιά Κωνσταντίνου το
1915-1916.

Μονάδες 25

Κείμενο

Ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό, 14 Αυγούστου 1916:

Συνιστώ προς υμάς να συγκροτήσετε ολιγομελή αντιπροσωπείαν (…) η οποία, παρουσιαζομένη
προς την Α. Μεγαλειότητα, να είπη προς Αυτόν ταύτα περίπου:
Βασιλεύ!
Έγινες θύμα ανθρώπων, οι οποίοι (…) δεν εδίστασαν να καπηλευθούν την προς το Στέμμα
ευλάβειαν και την προς το πρόσωπόν Σου αγάπην του Λαού (…).
Έγινες θύμα των στρατιωτικών συμβούλων Σου, οι οποίοι με την στενότητα της στρατιωτικής
των αντιλήψεως και με τον πόθον της εγκαθιδρύσεως μιας απολυταρχίας, η οποία θα καθίστα
αυτούς ουσιαστικώς κυρίους της καταστάσεως, σ’ έπεισαν ότι η Γερμανία θα εξέλθη νικήτρια εκ
του Ευρωπαϊκού πολέμου.
Έγινες τέλος θύμα της ιδικής Σου φυσικής άλλως τε και ανθρωπίνης αδυναμίας. Συνειθισμένος
να θαυμάζης παν ό,τι Γερμανικόν, εκπεπληγμένος ενώπιον της απαραμίλλου στρατιωτικής και
άλλης παντοδαπής Γερμανικής οργανώσεως, δεν επίστευσες μόνον εις την Γερμανικήν νίκην,
αλλά και ηυχήθης αυτήν, ελπίζων να δυνηθής μετ’ αυτήν να συγκεντρώσης εις χείρας Σου όλην
την κυβερνητικήν εξουσίαν και να θέσης ουσιαστικώς κατά μέρος το ελεύθερον πολίτευμά μας.

Στ. Στεφάνου (επιμ.), Τα κείμενα του Ελευθερίου Βενιζέλου, τόμος Β΄, σ. 227
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1
α - 3
β - 5
γ - 2
δ - 1

Α.1.2

Εθνικές γαίες: ήταν οι ακίνητες, κτηματικές ιδιοκτησίες Οθωμανών στις περιοχές που
πέρασαν υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε
στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα ή ιδιώτες ως
ιδιοκτησία ή δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης). (βλ. σελ.25 σχολικού
βιβλίου).

Φεντερασιόν: μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης με
πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή
κοινότητα της πόλης, που αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο διάδοσης της
σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. (βλ. σελ.48
σχολικού βιβλίου).

Ομάδα των Ιαπώνων: πολιτικό μόρφωμα υπό τον Δημήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε το 1906
και επίκεντρο της κριτικής του ήταν η αδυναμία του πολιτικού
συστήματος να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα
δεν μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. [Η εμφάνιση της
συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ομάδας αποτελεί το μοναδικό νέο
στοιχείο έως το 1909]. (βλ. σελ.88 σχολικού βιβλίου).

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1

σελ. 51: Το κόστος των βαλκανικών πολέμων … ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος.

Συμπληρωματικά (και όχι υποχρεωτικά) θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:
σελ. 33: Η αλλαγή των δεδομένων στο χώρο της βιομηχανίας και η βελτίωση των

περιοριστικών συνθηκών ήρθε μετά το 1912 – 13, με την ενσωμάτωση μεγάλων
εκτάσεων και πληθυσμών.

σελ. 42: Οι βαλκανικοί πόλεμοι ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησε στη
σταθεροποίηση της συμπεριφοράς των ομογενών κεφαλαιούχων στις αρχές του 20ού
αιώνα (με αποτέλεσμα, μετά τη διακοπή των παραδοσιακών δραστηριοτήτων τους
στην ανατολική Μεσόγειο, να προτιμήσουν τη μεταφορά των επιχειρηματικών,
βιομηχανικών ή χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων τους στο ελληνικό κράτος).

σελ. 45: Οι εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα προχώρησαν αργά μέχρι το τέλος των βαλκανικών
πολέμων (1913), οπότε το ζήτημα έγινε πιο περίπλοκο, καθώς μέσα στα νέα όρια της
χώρας υπήρχαν πλέον και μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων.

σελ. 48: Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος κράτησε μέχρι το τέλος των
βαλκανικών πολέμων. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, μιας πόλης με
σημαντικό – για τα μέτρα της περιοχής – βιομηχανικό υπόβαθρο και με
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα.
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Α.2.2.

σελ. 170: Η άφιξη των προσφύγων … σελ. 171: προσφύγων ή γηγενών.
Στην απάντηση μπορεί να συμπεριληφθεί και η επόμενη παράγραφος που αναφέρεται στην
ένταξη των γυναικών στον ενεργό πληθυσμό σελίδα 171: Η άφιξη των προσφύγων …
βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων.

Ως εισαγωγή στη συγκεκριμένη απάντηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συναφής νοηματικά
παράγραφος:
σελ. 169: Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για την

ελληνική οικονομία. Μεσοπρόθεσμα όμως αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση
των προσφύγων.

Στο γενικότερο πνεύμα της ερώτησης μπορούν να αξιοποιηθούν τα εξής χωρία:
σελ. 54: Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους τις γνώσεις, τον πολιτισμό τους και μια ισχυρή

διάθεση για εργασία. Πέρα από τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες των αρχών
για την αποκατάσταση των ξεριζωμένων, θεμέλιο της όλης προσπάθειας ήταν η
διάθεση των ανθρώπων να εργαστούν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν αυτά που
έχασαν μέσα στην καταστροφή.

σελ. 33: Ακόμα και μετά την ενσωμάτωση μεγάλων εκτάσεων και πληθυσμών (μετά το 1912-
13), οι χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής βιομηχανίας συνέχισαν να εμποδίζουν την
ανάδειξή της σε κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Αδύναμη να αντέξει τον
εξωτερικό ανταγωνισμό, η βιομηχανία παρέμεινε προσηλωμένη σε δευτερεύουσες
δραστηριότητες, αναζητώντας τη σωτηρία της στην παρέμβαση του κράτους, με
δασμολογικά ή άλλα ενισχυτικά μέτρα.

ΘΕΜΑ Β1

Η παρακμή των ξενικών κομμάτων συμπίπτει με την ανάδειξη μιας γενιάς ανθρώπων με
διαφορετική νοοτροπία και καταβολές. Οι ηγετικές προσωπικότητες των ξενικών κομμάτων
είχαν βιώσει την Επανάσταση και η νοοτροπία τους, τα ιδανικά τους, οι απόψεις τους είχαν
διαμορφωθεί στην προεπαναστατική περίοδο.
Για την αμέσως επόμενη γενιά, η Επανάσταση ανήκε στην Ιστορία. Η γενιά αυτή βίωνε ραγδαίες
αλλαγές λόγω των συχνών πολιτικών μεταβολών και της οικονομικής και τεχνικής ανάπτυξης,
που ακολουθούσαν πρωτόγνωρους ρυθμούς.
Στο διάστημα των τριάντα περίπου χρόνων μετά την απελευθέρωση, «η πληθυσμική σύνθεσις
της Ελλάδας είχε υποστεί τοιαύτην εξέλιξιν» με αποτέλεσμα να υφίστανται πλέον νέα κοινωνικά,
οικονομικά και πολιτικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική και κοινωνική μεταβολή,
που πραγματοποιείται στους κόλπους του ελληνικού κράτους, είχαν ως άμεση συνέπεια την εκ
θεμελίων αντίληψη για τη ζωή. Οι άνθρωποι σταμάτησαν να ζουν όπως οι πρόγονοί τους. Η
αναλογία μεταξύ του πληθυσμού της υπαίθρου και των αστικών κέντρων είχε «ουσιωδώς
μεταβληθεί εις βάρος του πρώτου». Ο αστικός πληθυσμός αυξάνεται και καθώς βρίσκεται πλέον
πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, είχε μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης για τις
εξελίξεις.
Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η μείωση των αναλφαβήτων στον ανδρικό πληθυσμό. Η σχετικά
γρήγορη διάδοση της παιδείας αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων
αυξήθηκαν. Ακόμα και οι ημιμαθείς άρχισαν να επικρίνουν τις δυσλειτουργίες του κράτους και
την καθυστέρηση σε σχέση με τις χώρες τις Δύσης, ενώ εντάθηκε η επιθυμία συμμετοχής στα
πολιτικά πράγματα. Η νέα «μεταπελευθερωτική» γενιά δεν είχε τις εμπειρίες της προηγούμενης
(τουρκοκρατία, επανάσταση, αντιβασιλεία, βοήθεια των Δυνάμεων σε κρίσιμες στιγμές) και
αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που κυριαρχούσαν στην προηγούμενη γενιά και από
τα κόμματα που τις εξέφραζαν (τελείως διάφορος της προελθούσης εκ του αγώνος της
ανεξαρτησίας).
Οι «νέαι πολιτικαί δυνάμεις», που θα εμφανισθούν στο τέλος της βασιλείας του Όθωνα, έχουν
δεχτεί τις πολιτικές επιρροές του φιλελευθερισμού, που εξαπλώνεται στην Ευρώπη και θα
επιδιώξουν κυρίως πολιτικές αλλαγές με πρώτο και βασικό στόχο την «ολοκλήρωση της
Δημοκρατίας». Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι δεν αισθάνονται πολιτική δέσμευση σε
σχέση με το παρελθόν, ειδικά έναντι των Μεγάλων Δυνάμεων, γι’ αυτό και θα προωθήσουν την
πλήρη πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας και την έξωση των θεσμών που υπονομεύουν την
ομαλότητα της πολιτικής ζωής.
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Η νέα γενιά ασκούσε έντονη κριτική στους παλαιότερους και φρονούσε ότι το συνταγματικό
πολίτευμα δεν μπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς το εμπόδιζαν η Αυλή και ο ίδιος ο βασιλιάς, τον
οποίο θεωρούσε πολιτικά ατάλαντο. Περί τα τέλη της δεκαετίας  του 1850 έγινε φανερή μια
συνολική δυσαρέσκεια μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού λόγω της οικονομικής δυσπραγίας
και της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος και συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικού όμιλοι
με εκσυγχρονιστικά κατά κύριο λόγο αιτήματα : ελεύθερες εκλογές, φορολογική μεταρρύθμιση
με στόχο την ελάφρυνση των αγροτών, κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής, ίδρυση
αγροτικών τραπεζών, απλούστερη διοίκηση. Τα αιτήματα αυτά εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό με
την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, εκπρόσωπος της νέας ηγετικής
πολιτικής τάξης και του εκσυγχρονιστικού ρεύματος της εποχής.
Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου, το αντιδυναστικό ρεύμα δυνάμωσε,
για να κορυφωθεί κατά την τριετία 1859-1862. Αφορμή για την οργάνωση ισχυρής
αντιπολίτευσης στάθηκε η πολιτική των διώξεων που εκπορεύτηκε από τα ανάκτορα σε βάρος
φιλελεύθερων διανοουμένων, όπως ο Αλεξ. Σούτσος (Φεβρ. του 1859). Το Φεβρουάριο του
1862, αυτή η διογκούμενη δυσαρέσκεια κατέληξε σε επανάσταση με κύριο αίτημα την
απομάκρυνση του βασιλιά. Στην επανάσταση συμμετείχαν κατά κύριο λόγο αξιωματικοί, η
«χρυσή» φοιτητική νεολαία της εποχής, οι άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστημίου, που δεν ήθελαν
να εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και αισθάνονταν
κοινωνικά αδικημένοι. Συμμετείχαν ακόμη και πολλά άτομα ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων,
τα οποία ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα.
Αυτό το ετερογενές και ετερόκλητο σώμα «για διαφορετικούς λόγους» επιζητούσε την εκδίωξη
του Όθωνα. Στις 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Σχετικά χωρία βιβλίου : σελ. 77 – 78 : Η «νέα γενιά».

ΘΕΜΑ Β2

Η ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό στις 14 Αυγούστου 1916 περιέχει τις
απόψεις του σχετικά με την εξωτερική και εσωτερική πολιτική του βασιλιά Κωνσταντίνου στο
χρονικό διάστημα 1915 - 1916.
Από το 1912, μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές, ο Βενιζέλος ήταν κυρίαρχος του
πολιτικού παιχνιδιού, χωρίς ουσιαστική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Στις προθέσεις του δεν
υπήρχε η αλλαγή της πολιτειακής κατάστασης στην Ελλάδα γι’ αυτό και επιδίωξε πολιτική
συνδιαλλαγής και συνεργασίας με τη βασιλική εξουσία. Το 1913, τον βασιλιά Γεώργιο Α΄
διαδέχθηκε στον θρόνο ο Κωνσταντίνος, στον οποίο το 1914, ως κίνηση ευμένειας και καλής
θέλησης ο Βενιζέλος παραχώρησε το αξίωμα του αρχιστρατήγου. Πάντως, μέχρι το 1915 οι δύο
ισχυρές προσωπικότητες δεν ήλθαν σε ευθεία σύγκρουση.
Σημείο τριβής θα αποτελέσει στη συνέχεια η ενδοτικότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης
έναντι του βασιλιά, στον οποίο αναγνώριζαν το δικαίωμα να επιβάλλει τη δική του άποψη στην
εξωτερική πολιτική παραβλέποντας ότι κάτι τέτοιο ήταν αντισυνταγματικό (καθώς υπεύθυνη για
την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας και της εξωτερικής πολιτικής είναι βεβαίως η κυβέρνηση
και ο πρωθυπουργός). Η πολιτική νοοτροπία της αντιπολίτευσης ενίσχυσε τους εχθρούς της
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προ πάντων έναν κύκλο αντιδημοκρατικών αξιωματικών.
Η ρήξη μεταξύ Βενιζέλου και Κωνσταντίνου θα επέλθει με αφορμή τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο,
καθώς εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς τη σκοπιμότητα ή μη της συμμετοχής της
Ελλάδας στον πόλεμο. Οι Φιλελεύθεροι τάσσονταν υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο, επειδή ο
Βενιζέλος προσδοκούσε ότι με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα είχε εδαφικά οφέλη. Αντίθετα, ο
βασιλιάς και το Γενικό Επιτελείο είχαν διαφορετική εκτίμηση και θεωρούσαν ανεύθυνη τη θέση
των Φιλελευθέρων, καθώς εκτιμούσαν ότι η έκβαση του πολέμου ήταν αβέβαιη και θα
μπορούσαν να νικήσουν οι Κεντρικές Δυνάμεις.
Στο ιστορικό παράθεμα ο Βενιζέλος επισημαίνει πολιτικό δόλο στις εκτιμήσεις των στρατιωτικών
συμβούλων του βασιλιά και τους κατηγορεί για στενότητα στρατιωτικής αντίληψης και για
αντιδημοκρατική πολιτική νοοτροπία. Υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι, έχοντας ως
εύσχημο κάλυμμα την αφοσίωση στο θρόνο, επεδίωξαν την επιβολή απολυταρχικής
διακυβέρνησης και τον πολιτικό έλεγχο στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ως πολιτική μαριονέτα
τον Κωνσταντίνο, ο οποίος επέδειξε ασυγχώρητη ευπιστία, επιπολαιότητα, έλλειψη οξυδέρκειας
και έγινε «θύμα» ανθρώπων που καπηλεύτηκαν σε βάρος του «την προς το Στέμμα ευλάβειαν
και την προς το πρόσωπόν του αγάπη του Λαού».
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Ο Κωνσταντίνος, δεδομένης της κυριαρχίας της Αγγλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, και παρά
τους δεσμούς του με τη Γερμανία, δεν μπορούσε να ζητήσει συμμετοχή στον πόλεμο στο
πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων, γι’ αυτό και έλαβε θέση υπέρ της ουδετερότητας της
Ελλάδας. Η εμμονή του βασιλιά στη θέση αυτή τον οδήγησε να δράσει με τρόπο που υπέσκαπτε
τα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Ο Κωνσταντίνος ανέπτυξε μυστική διπλωματία εν αγνοία
της κυβέρνησης, καταφεύγοντας ακόμη και σε παράνομα μέσα (π.χ. παράδοση απόρρητων
διπλωματικών εγγράφων στους Γερμανούς.) Το 1915 προκάλεσε δύο φορές την παραίτηση της
κυβέρνησης του Βενιζέλου.
Η πολιτική του Κωνσταντίνου είχε ως αποτέλεσμα την αποχή των Φιλελευθέρων από τις εκλογές
που προκηρύχθηκαν μετά τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου, καθώς θεωρούσαν την ενέργεια
του βασιλιά ως παραβίαση του συντάγματος. Ακολούθησαν εκδηλώσεις βίας και φανατισμού,
που δημιούργησαν χάσμα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις καθώς  κυριάρχησε το μίσος. Όποιος
ήταν κατά του πολέμου, κινούσε αμέσως την υποψία στους Βενιζελικούς, ότι ήταν κατά της
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κατά των εθνικών συμφερόντων. Στο ιστορικό παράθεμα ο
Βενιζέλος επισημαίνει τον κίνδυνο κατάλυσης του πολιτεύματος της βασιλευόμενης δημοκρατίας
και της εγκαθίδρυσης απολυταρχίας είτε από τη χορεία των Στρατιωτικών Επιτελών με την
ανοχή του βασιλιά είτε από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο, που  ήλπιζε σε συγκέντρωση της
πολιτικής εξουσίας στα χέρια του. Οι Αντιβενιζελικοί έβλεπαν στο πρόσωπο των Βενιζελικών
βίαιους πράκτορες της Αντάντ που μάχονταν τον λαοφιλή βασιλιά, κατέστρεφαν την ενότητα
του έθνους και έθεταν σε κίνδυνο το κράτος. Ο πρωθυπουργός στον λόγο του, βέβαια,
προβάλει και συνακόλουθα καταδικάζει ως αποκλειστικό αίτιο-αυτουργό αυτών των
συμπτωμάτων τον ίδιο τον βασιλιά και την πολιτική του.
Τα δύο κόμματα (Βενιζελικοί / Αντιβασιλικοί – Αντιβενιζελικοί / Φιλοβασιλικοί) διέφεραν όλο και
λιγότερο μεταξύ τους στην πολιτική πρακτική και την προπαγάνδα, παράλληλα όμως όλο και
περισσότερο ενισχυόταν ο διπολισμός. Στα μέσα του 1916 το Κοινοβούλιο χάθηκε ουσιαστικά
από το προσκήνιο και το κλίμα της εποχής επέτρεψε να συμμετάσχουν στη διαμάχη και
στρατιωτικοί, οι οποίοι δημιούργησαν δύο οργανώσεις αντίθετες μεταξύ τους, ανάλογα με το αν
τα συμφέροντα κάθε ομάδας εξυπηρετούνταν από τον πόλεμο ή την ουδετερότητα. Απόρροια
της ανησυχητικής επέκτασης του εθνικού διχασμού στο εσωτερικό της Ελλάδας είναι η ομιλία
του Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό άμεσα, ενώ έμμεσα απευθύνεται στον Κωνσταντίνο και
αποτελεί εκ μέρους του αρχηγού των Φιλελευθέρων μια ακόμη, ίσως την τελευταία απόπειρα
συνδιαλλαγής και άρσης των αιτιών της εθνικής κρίσης. Φαίνεται ότι η ομιλία του Βενιζέλου δεν
είχε ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ο βασιλιάς κώφευσε στις επισημάνσεις του πρωθυπουργού και ο
Βενιζέλος, στις 26 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους συγκρότησε δική του κυβέρνηση στη
Θεσσαλονίκη.
Οι εκτιμήσεις, βέβαια, του Βενιζέλου στη συγκεκριμένη ομιλία για τη συγκεκριμένη πολιτική
συμπεριφορά του Κωνσταντίνου έχουν την επίπλαστη εμφάνιση της εύσχημης διαφωνίας, στην
οποία, όμως, λανθάνει οξεία κριτική και λεπτή ειρωνεία (χαρακτηριστική είναι η τριπλή
επανάληψη της έκφρασης «έγινες θύμα», με την οποία αρχίζουν τρεις παράγραφοι).
Ο πρωθυπουργός μέμφεται τον βασιλιά για τις επιλογές του, τις απόψεις του και τις προθέσεις
του. Καταλογίζει στον αντίπαλο πολιτική αδυναμία, έπαρση και αλαζονεία, αποτέλεσμα της
ιδιοσυστασίας του Κωνσταντίνου και συμπεραίνει ότι η απόφαση του βασιλιά για την τήρηση της
φαινομενικής «ουδετερότητας» στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο,  είναι εσφαλμένη, ανυπόστατη και
στην ουσία αποτέλεσμα των προσωπικών δεσμών του βασιλιά με τη Γερμανία, αλλά και του
αδικαιολόγητα υπερβολικού θαυμασμού του «ενώπιον της απαραμίλλου στρατιωτικής και άλλης
παντοδαπής Γερμανικής οργανώσεως».
Ο πρωθυπουργός, με αλάθητο πολιτικό αισθητήριο, διαπιστώνει βέβαια ότι οι επιλογές του
Κωνσταντίνου εξυπηρετούν παράλληλα και τις μύχιες πολιτικές βλέψεις του τελευταίου.
Έχοντας συσπειρώσει γύρω του ο βασιλιάς ένα κύκλο αντιδημοκρατικών αξιωματικών και
ενισχυμένος από πιθανή νίκη – επικράτηση των Κεντρικών Αυτοκρατοριών θα μπορούσε
ευχερώς να συγκεντρώσει στα χέρια του «όλην την κυβερνητικήν εξουσίαν» και να εκτοπίσει
πολιτικά «το ελεύθερον πολίτευμα» της χώρας επιβάλλοντας απολυταρχική διακυβέρνηση.

Σχετικά χωρία βιβλίου : σελ. 95: Ήδη από το 1912 … σελ. 97: στη Θεσσαλονίκη.

* Η αναφορά στην παράγραφο «Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν … στη Θεσσαλονίκη (σελ. 96
– 97) που περιγράφει την επέκταση του εθνικού διχασμού θεωρείται απαραίτητη, αν και στην
ερώτηση δεν γίνεται σαφής αναφορά στον εθνικό διχασμό ούτε υπάρχει σχετική νύξη στην
πηγή για τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου και τις
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εκλογές που προκηρύχθηκαν στη συνέχεια. Όσοι μαθητές τη συμπεριέλαβαν στην απάντησή
τους θα έπρεπε να την παρουσιάσουν ως αντανάκλαση της εξωτερικής πολιτικής του
Κωνσταντίνου στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας. Επιπλέον, ο λόγος του Βενιζέλου
εκφωνείται στις 14 Αυγούστου του 1916, δηλαδή ένα μήνα πριν τη συγκρότηση της
κυβέρνησης της ‘Εθνικής Άμυνας’ στη Θεσσαλονίκη γεγονός που συνιστά χρονικό όριο για την
ενσωμάτωση της συγκεκριμένης παραγράφου στην απάντηση.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

2004

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων:
α. Ορεινοί
β. Στρατιωτικός Σύνδεσµος
γ. Εθνικό Κόµµα
δ. Πατριαρχική Επιτροπή

Μονάδες 12

Α.1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα στο
καθένα από αυτά τους αριθµούς της Στήλης Β που προσδιορίζουν τις
καινοτοµίες που αντιστοιχούν στα Συντάγµατα της Στήλης Α (σε κάθε
γράµµα της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός αριθµοί).

Στήλη Α:
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ

Στήλη Β:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

α. Σύνταγµα
του 1844

β. Σύνταγµα
του 1864

γ. Σύνταγµα
του 1911

1.ψήφος µε σφαιρίδια

2.µονιµότητα των δικαστικών και των δηµοσίων
υπαλλήλων

3.δωρεάν εκπαίδευση

4.καθολική ψηφοφορία για άνδρες

5.αρχή λαϊκής κυριαρχίας

6.ασυµβίβαστο µεταξύ στρατιωτικής και
δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας µε το βουλευτικό
αξίωµα

7.βασιλευόµενη δηµοκρατία

8.απαγόρευση της δουλείας

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1. Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και
το εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα;

Μονάδες 15

Α.2.2. Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών ύστερα από την
µικρασιατική καταστροφή στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή;

Μονάδες 15
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ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β1

Αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα και τον πίνακα που σας δίνονται και
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναζητήσετε τους λόγους της
µετανάστευσης των Ελλήνων, κυρίως στις Η.Π.Α., στα τέλη του 19ου αιώνα, και
να εκτιµήσετε την έκταση και τα οφέλη που προέκυψαν για την ελληνική
οικονοµία ως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Μονάδες 25

α. Η παραγωγική έκρηξη και η κατάρρευση του εµπορίου της ελληνικής σταφίδας
ενέτειναν την υπερατλαντική µετανάστευση από τις σταφιδοπαραγωγικές
περιοχές, καθώς και από τις γειτονικές, οι οποίες τους έστελναν εποχικούς
εργάτες. Η ελληνική σταφιδοπαραγωγή είχε επωφεληθεί από την επιδηµία
φυλλοξήρας, που είχε πλήξει τα γαλλικά αµπέλια γύρω στα τέλη της δεκαετίας
του 1860 και είχε αποδεκατίσει τη γαλλική παραγωγή. Η Ελλάδα κινήθηκε µε
τρόπο ώστε να καλύψει το κενό στην παγκόσµια αγορά, όπου οι τρεις κύριοι
αγοραστές ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία και η Ρωσία. Καθώς οι τιµές
του εξαγόµενου προϊόντος ανέβηκαν στα ύψη, η σταφιδοκαλλιέργεια
αντικατέστησε την ελαιοκαλλιέργεια όπως και την καλλιέργεια σιτηρών ... Η
ευηµερία αφορούσε πρωτίστως τους σταφιδεµπόρους και τους τοκογλύφους
και έλαβε τέλος στη δεκαετία του 1890.

(Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ.Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική
µετανάστευση», τ. Α1 σ. 134).

β.
Μετανάστευση προς τις Η.Π.Α (1880-1920)

Αριθµός
µεταναστών

Πληθυσµός των χωρών
το 1910

%

Ελλάδα 370.000 2.800.000 13,2
Ιταλία 4.776.000 34.700.000 12,7

Ισπανία 109.000 20.000.000 0,5
Πορτογαλία 203.000 5.500.000 3,7
Ρουµανία 85.000 7.200.000 1,2
Βουλγαρία 65.000 4.300.000 1,5

(Κ. Τσουκαλά, «Εξάρτηση και αναπαραγωγή», σσ. 148-149)

γ. Στον πελοποννησιακό και αθηναϊκό Τύπο δηµοσιεύονταν τακτικά ιστορίες,
όπου περιγραφόταν ο πλούτος αγροτικών περιοχών, χάρη στα εµβάσµατα ή
την επιστροφή των ίδιων των µεταναστών. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα
συγκεκριµένα παραδείγµατα περιλαµβανόταν η παρακµή της τοκογλυφίας στις
επαρχίες, χάρη στα διαθέσιµα σ’ αυτές τις περιοχές κεφάλαια, τα οποία
στέλνονταν από το εξωτερικό. Στην Πελοπόννησο, τα εµβάσµατα προκάλεσαν
την αναγκαστική πτώση των επιτοκίων από 25% σε 6-8% και την ουσιαστική
εξαφάνιση των δανειστών που είχαν αρχίσει να πλουτίζουν. Επίσης αυξήθηκε η
αξία της γης και της εργασίας.

(Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική
µετανάστευση», τ .Α1 σ. 141-142)
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ΘΕΜΑ Β2

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να καταγράψετε τα αποτελέσματα από την επιβολή του ∆ιεθνούς
Οικονομικού Ελέγχου (1898) στην Ελλάδα.

Μονάδες 25
Κείµενα

α. Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα µιας τέτοιας δανειακής
επιβάρυνσης εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη µέγιστη των
ταπεινώσεων, την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Η διεθνής
οικονοµική επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε υπόδειξη των Μεγάλων ∆υνάμεων,
αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό
έδαφος, ενώ ο ρόλος της δεν σταµατούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των
εσόδων του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα γνωµάτευση για
την έκδοση χρήµατος, για τη σύναψη δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα
δηµοσιονοµικά θέµατα. Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονοµικής
επιτροπής ουσιαστικά αναιρούσαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τις εξουσίες
της ελληνικής κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του
κράτους για σχεδιασµούς οικονοµικής ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά
κέντρα, ερήµην του ελληνικού λαού.

(Σ. Τζόκα, «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου
αιώνα», σσ. 188-189)

β. Το µέγεθος του τραυµατισµού της εθνικής φιλοτιµίας µπορεί να γίνει
κατανοητό, αν αναλογισθεί κανείς ότι πριν από τον πόλεµο οι έλληνες πολιτικοί
ήταν πεπεισµένοι ότι ο οικονοµικός έλεγχος από ξένους ήταν ασυµβίβαστος µε
το αντιπροσωπευτικό σύστηµα διακυβέρνησης, αφού αφαιρούσε από τον
έλεγχο του κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική, που αποτελούσε τη βασική
αρµοδιότητά του. Όπως έλεγε ο βουλευτής Άρτας και πρώην υπουργός
Οικονοµικών Κων/νος Καραπάνος «µόνον εις τα ασιατικά έθνη, τα µη έχοντα
την συναίσθησιν της εθνικότητος αυτών, και τα διεπόµενα υπό του θείου
δικαίου, είναι δυνατή η επιβολή και η λειτουργία ξενικού ελέγχου». Σύµφωνα
µε αυτή τη λογική, στην κοινοβουλευτική Ελλάδα δεν µπορούσε να επιβληθεί
ένα σύστηµα που εφαρµόστηκε στη θεοκρατική Οθωµανική Αυτοκρατορία
.............................................................................................................
Στην πράξη, η λειτουργία του ελέγχου στην Ελλάδα πέτυχε απόλυτα στην
αποστολή προστασίας των συµφερόντων των οµολογιούχων. Στη συνέχεια
όµως αδιαφόρησε για τον εξορθολογισµό των ελληνικών δηµοσιονοµικών
πραγµάτων, ακόµη και σε περιπτώσεις που παραβιάζονταν το πνεύµα της
ρύθµισης και οι ρητοί περιορισµοί του νόµου ΒΦΙΘ του 1898.

(Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., Χρ. Χατζηιωσήφ, «Η Μπελ Επόκ του
Κεφαλαίου», σσ. 312, 316).
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1.
Ορεινοί:
σελ. 79: Οι ορεινοί απαρτίστηκαν … πλοιοκτητών.
Στρατιωτικός Σύνδεσμος:
σελ. 88: Στις 15 Αυγούστου … σελ. 89 μέσω της Βουλής.
σελ. 90: Υπό την πίεση … τις επιδιώξεις του.
Εθνικό κόμμα:
σελ. 94: Το Εθνικό κόμμα … οι Βενιζελικοί.
(Ενδεχομένως θεωρείται θεμιτή μια περιληπτική αναφορά των βασικών
αρχών του ραλλικού κόμματος, εφόσον το Εθνικό Κόμμα δεν διαφέρει από
αυτό).
Πατριαρχική Επιτροπή:
σελ. 144 – 145: Η επιστροφή των προσφύγων … Ανατολική Θράκη.

Α.1.2.
α. 3. 4. 8.
β. 1. 5. 7.
γ. 2. 6.
Το 4 (καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες) ισχύει και για το σύνταγμα
του 1864.

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1.
σελ. 84: Για την επιλογή των βουλευτών ... σελ. 85: στη δημόσια ζωή.

Α.2.2.
σελ. 167 –168: Η διάσταση προσφύγων … στη νέα πατρίδα τους.

ΘΕΜΑ Β1

Η ερώτηση ζητά την ανίχνευση των λόγων που προκάλεσαν την
μετανάστευση των Ελλήνων κυρίως στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα, την έκταση
του μεταναστευτικού ρεύματος και τις εκτιμήσεις για τα οφέλη που αποκόμισε η
ελληνική οικονομία ως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Στο σχολικό βιβλίο γίνεται αναφορά στην εξωτερική μετανάστευση σε
κυρίως σε τρία σημεία, τα οποία και πρέπει να αξιοποιηθούν στην απάντηση:

α) σελ. 17: Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού … πέρα από τον Ατλαντικό.

Περιληπτικά: Εξωτερική μετανάστευση αγροτικού πληθυσμού σε
λιμάνια Ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης θάλασσας, Δούναβης, νότια
Ρωσία, Μικρά Ασία, Αίγυπτος, Αμερική (εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης στο
τέλος του 19ου και αρχές 20ού αιώνα).

β) σελ. 43: Θα ήταν οπωσδήποτε λάθος να ταυτίζουμε … της ομογένειας.

Περιληπτικά: μετανάστες που ανήκουν στα αστικά και μικροαστικά
στρώματα διατηρούν στενούς δεσμούς με οικογένειές τους, στέλνουν
εμβάσματα στους δικούς τους στην πατρίδα, σημαντικά για την ελληνική
οικονομία.
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γ) σελ. 50: Το 1910 οι πρόοδοι … των μεταναστών.

Περιληπτικά: επιτυχής αντιμετώπιση της αγροτικής κρίσης με την
υπερπόντια μετανάστευση η οποία οδηγεί στην εκτόνωση κοινωνικών
εντάσεων που προκάλεσε η σταφιδική κρίση και στην ενίσχυση
οικονομίας υπαίθρου από εμβάσματα μεταναστών.
Σχετικά με το πρώτο σκέλος της ερώτησης, οι λόγοι που επέβαλαν τη

μετανάστευση στο εξωτερικό σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο είναι γενικά η ισχνή
μετεπαναστατική οικονομία (σύμφωνα με το γενικό πνεύμα του πρώτου κεφαλαίου
σελ. 13 - 18), κυρίως όμως η σταφιδική κρίση, η οποία έπληξε την αγροτική
οικονομία της Ελλάδας στα τέλη του 19ου αιώνα.

Στο κείμενο της πηγής Α καταγράφονται περισσότερο αναλυτικά οι λόγοι
της εξωτερικής μετανάστευσης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν τα
εξής χωρία:

• Η παραγωγική έκρηξη.
• Η κατάρρευση του εμπορίου της ελληνικής σταφίδας (η οποία έπληξε

τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές και τις γειτονικές, οι οποίες
έστελναν εποχικούς εργάτες). [Για την έκταση αυτής της
κατάρρευσης και τις επιπτώσεις της στην οικονομία και ειδικά
στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου είναι δυνατή η
διευκρινιστική αναφορά στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων
του ελληνικού κράτους (σελ. 20: Αν λάβουμε υπόψη … το
κρασί), όπου καταγράφεται η κυρίαρχη θέση της σταφίδας, η
οποία πλησίαζε από μόνη της σε αξία  το ½ των συνολικών
εξαγωγών].

• Η κερδοσκοπική αντικατάσταση και συνακόλουθα σημαντικότατη
μείωση της ελαιοκαλλιέργειας και της καλλιέργειας σιτηρών (άρα, η
απουσία εναλλακτικών καλλιεργειών μετά την σταφιδική κρίση).

• Η περιορισμένη εμβέλεια των οικονομικών ωφελειών της πρόσκαιρης
ευημερίας της ελληνικής σταφιδοπαραγωγής, καθώς επωφελήθηκαν
κυρίως οι σταφιδέμποροι και οι τοκογλύφοι και όχι οι
σταφιδοπαραγωγοί. [Για την «ευημερία» των τοκογλύφων είναι
δυνατή η διευκρινιστική αναφορά στο πιστωτικό σύστημα της
χώρας κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (σελ. 28-29:
Το πιστωτικό σύστημα … για τον παραγωγό όρους), όπου και
καταγράφεται η άμεση σχέση της τοκογλυφίας με το εμπόριο
της σταφίδας].

Ο πίνακας που δίνεται ως δεύτερη ιστορική μαρτυρία λειτουργεί
επεξηγηματικά και διευκρινίζει τη δυναμική που έλαβε η εξωτερική μετανάστευση,
ειδικά προς τις ΗΠΑ στο χρονικό διάστημα 1880 –1920. Ειδικότερα, 370.000
Έλληνες ακολούθησαν το ρεύμα μετανάστευσης πέρα από τον Ατλαντικό,
υπέρογκο μέγεθος, αν ληφθεί υπόψη ο μικρός πληθυσμός των 2.800.000
κατοίκων του ολιγάνθρωπου ελληνικού κράτους. Επιπλέον, τα συγκριτικά
δεδομένα που καταγράφει ο πίνακας αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα με ποσοστό
μετανάστευσης 13,2% βρισκόταν στην πρώτη θέση των χωρών που την ίδια
χρονική περίοδο βίωσαν το φαινόμενο της μετανάστευσης προς την Αμερική,
γεγονός που αποδεικνύει το εύρος της οικονομικής καταστροφής που γνώρισαν
μεγάλα τμήματα του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σχετικά με το τρίτο σκέλος της ερώτησης, τα οφέλη που προέκυψαν για
την ελληνική οικονομία σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο είναι κυρίως τα εμβάσματα
των μεταναστών που ενίσχυσαν την οικονομία της υπαίθρου και είχαν στην εθνική
οικονομία, τουλάχιστο το ίδιο σημαντικές επιπτώσεις με τις αντίστοιχες των
μεγάλων κεφαλαίων της ομογένειας.
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Στο κείμενο της πηγής Γ καταγράφονται περισσότερο αναλυτικά οι θετικές
συνέπειες της εξωτερικής μετανάστευσης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και να
σχολιαστούν και τα εξής χωρία:

• Πλούτος των αγροτικών περιοχών, χάρη στα εμβάσματα ή την
επιστροφή των ίδιων των μεταναστών.

• Παρακμή της τοκογλυφίας στις επαρχίες, χάρη στα διαθέσιμα
κεφάλαια από το εξωτερικό.

• Πτώση των επιτοκίων στα δάνεια και εξαφάνιση των δανειστών.
• Αύξηση της αξίας της γης και της εργασίας.

ΘΕΜΑ Β2

Η ερώτηση ζητά την καταγραφή των αποτελεσμάτων του ΔΟΕ στην
Ελλάδα. Στο σχολικό βιβλίο καταγράφονται μόνο τα θετικά αποτελέσματα, ενώ
αντίθετα στις πηγές υπάρχει αναφορά και σε αρνητικά αποτελέσματα. Στην
απάντηση είναι αναγκαία μια γενικευτική αναφορά στις συνθήκες κάτω από τις
οποίες επιβλήθηκε ο ΔΟΕ στην Ελλάδα, στους στόχους που έθεσε αυτή η
υποχρεωτική διαχείριση και στη συνέχεια αναλυτική καταγραφή των θετικών και
των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Κατά το έτος 1893 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τα
τοκοχρεολύσια των εξωτερικών της δανείων και ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του
δημόσιου της χρέους. Οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες χώρες συνεχίστηκαν
μέχρι τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, οπότε η ήττα του ελληνικού στρατού
και η υποχρέωση της Ελλάδας να καταβάλει υπέρογκες πολεμικές αποζημιώσεις
στην Οθωμανική αυτοκρατορία έθεσαν το ζήτημα σε νέες βάσεις. Τα οικονομικά
του ελληνικού κράτους οδηγήθηκαν σε καθεστώς Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου,
καθώς εκπρόσωποι έξι δυνάμεων ανέλαβαν τη διαχείριση των βασικών κρατικών
εσόδων.

Στα θετικά αποτελέσματα μπορούμε να εντάξουμε και την ευδοκίμηση της
σκοποθεσίας του ΔΟΕ (σελ. 40: Στόχος αυτής της υποχρεωτικής διαχείρισης …
οικονομίας). Περιληπτικά: η καταβολή πολεμικής αποζημίωσης προς Οθωμανική
Αυτοκρατορία (92.000.000 δραχμές), η εξυπηρέτηση (αποπληρωμή) άλλων
δανείων, η λειτουργία του ως τεχνικό συμβουλευτικό σώμα και γενικά η
βελτίωση των μεγεθών ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα τα θετικά αποτελέσματα
του ΔΟΕ καταγράφονται αναλυτικά στην τελευταία παράγραφο του αντίστοιχου
κεφαλαίου (σελ. 40: Τα αποτελέσματα ήταν θετικά … κινητοποιήσεις του
παρελθόντος). Περιληπτικά: αύξηση πιστοληπτικής ικανότητας κράτους,
εύρυθμη λειτουργία δημοσιονομικών μηχανισμών, εξυγίανση δημόσιων
οικονομικών, πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, αύξηση οικονομικών
δυνατοτήτων του κράτους, θετικό κλίμα για μεταρρυθμίσεις πρώτων
κυβερνήσεων Ελευθέριου Βενιζέλου, πολεμική προετοιμασία και συμμετοχή
στους Βαλκανικούς πολέμους χωρίς τις δραματικές επιπτώσεις των κινητοποιήσεων
του παρελθόντος.

Ανάλογες πληροφορίες εξάγουμε και από τα ιστορικά παραθέματα. Στο
κείμενο Α πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν ως κατά βάση θετικά
αποτελέσματα τα εξής χωρία:

• Έλεγχος και διαχείριση των εσόδων του κράτους.
• Βαρύνουσα γνωμάτευση για την έκδοση χρήματος, για τη σύναψη

δανείων και γενικά για όλα τα δημοσιονομικά θέματα.
Στο κείμενο Β πρέπει να ληφθεί υπόψη και να σχολιαστεί ως κατά

βάση θετικό αποτέλεσμα το εξής χωρίο:
• Η λειτουργία του ελέγχου στην Ελλάδα πέτυχε απόλυτα στην

αποστολή προστασίας των συμφερόντων των ομολογιούχων.
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Τα ιστορικά παραθέματα αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα αρνητικές
επιπτώσεις του ΔΟΕ στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Γενικά μπορούμε να
αναφέρουμε την απώλεια του αυτεξούσιου της Ελλάδας, εφόσον η διαχείριση της
οικονομίας της περνά σε ξένα (εξωελλαδικά) κέντρα εξουσίας, την καταρράκωση
του κύρους της διεθνώς, την οικονομική επιβάρυνση, την προώθηση των
συμφερόντων των ξένων δυνάμεων, την υπονόμευση του πολιτικού συστήματος
της χώρας, τον τραυματισμό της εθνικής φιλοτιμίας, την ευτελιστική εξομοίωση
της Ελλάδας με «ασιατικά θεοκρατικά έθνη» και την ανάλογη υποτιμητική
αντιμετώπιση της από τις Ξένες Δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο κείμενο Α πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν
ως κατά βάση αρνητικά αποτελέσματα τα εξής χωρία:

• Η πτώχευση της Ελλάδας ... εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να
αποδεχτεί τη μεγίστη των ταπεινώσεων, την επιβολή Διεθνούς
Οικονομικού Ελέγχου.

• Οι υπερεξουσίες αυτής της διεθνούς επιτροπής ουσιαστικά
αναιρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξουσίες της ελληνικής
κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

• Οι αποφάσεις του κράτους για σχεδιασμούς οικονομικής ανάπτυξης
ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, ερήμην του ελληνικού λαού.

Στο κείμενο Β πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν ως κατά βάση
αρνητικά αποτελέσματα τα εξής χωρία:

• Τραυματισμός της εθνικής φιλοτιμίας.
• Ο οικονομικός έλεγχος από τους ξένους ήταν ασυμβίβαστος με

αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης, αφού αφαιρούσε από
τον έλεγχο του κοινοβουλίου τη φορολογική πολιτική.

• Η επιβολή ξενικού ελέγχου είναι δυνατή μόνο σε «εις ασιατικά έθνη,
τα μη έχοντα συνείδηση της εθνικότητας αυτών, και τα διεπόμενα
υπό του θείου δικαίου».

• Η λειτουργία του ελέγχου αδιαφόρησε για τον εξορθολογισμό των
ελληνικών δημοσιονομικών πραγμάτων κατά παράβαση της κείμενης
νομοθεσίας.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2005

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα στον κα-

θέναν από αυτούς τα γράμματα της Στήλης Β, τα οποία προσδιορίζουν τις
χρονολογίες που αντιστοιχούν στα γεγονότα της Στήλης Α (περισσεύει μία
χρονολογία).

Στήλη Α:
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στήλη Β:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

1. Κατάλυση του κοινοβουλευτικού
καθεστώτος και επιβολή δικτατορί-
ας από τον Ιωάννη Μεταξά.

2. Σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταλλαγής Πληθυσμών.

3. Η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας.
4. Η ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργα-

τικού Κόμματος Ελλάδος
(Σ.Ε.Κ.Ε.).

5. Η ψήφιση της «αρχής της δεδηλω-
μένης».

6. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλά-
δα διά παντός.

α. 1841

β. 1881

γ. 1918

δ. 1875

ε. 1862

στ. 1924

ζ. 1936

Μονάδες 12

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

α. Εκλεκτικοί.
β. Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (Δ.Ο.Ε.).
γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως.
δ. Φεντερασιόν.

Μονάδες 16
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ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1. Ποια μέσα διέθεσε στην Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) η ελ-

ληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των προσφύγων;
Μονάδες 12

Α.2.2. Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930);
Μονάδες 10

ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β1

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις: 1) να επισημάνετε το ρόλο της «Μεγάλης Ιδέας» στην πολιτική και την οικο-
νομία κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (Μονάδες 10) και 2) να
παρουσιάσετε τις επιλογές του «βενιζελισμού» αναφορικά με τις εθνικές επιδιώξεις
και τον εκσυγχρονισμό του κράτους (Μονάδες 15).

Μονάδες 25

Κείμενα

α. Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συμπληρωματική
της αοριστίας της: ένα άλλοθι, μια θαυματουργή γέφυρα των αντιθέσεων, μία
μετάθεση στο άδηλο μέλλον της λύσης όχι μόνο του αλυτρωτικού ζητήματος –
που άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και αποκλειστικά–, αλλά
του συνόλου των ελληνικών προβλημάτων.

Έλλης Σκοπετέα, «΄΄Το πρότυπο Βασίλειο΄΄ και η Μεγάλη Ιδέα», σελ. 268, εκ-
δόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1988.

β. Ο βενιζελισμός αποδεικνύεται ο πιο συνεπής, διορατικός και πραγματιστικός
φορέας της εθνικής ολοκλήρωσης. […] Αυτοκαθορίζεται και νομιμοποιείται με
αναφορά στο Έθνος ως ενιαίο σύνολο, που αγκαλιάζει Παλαιά Ελλάδα, Νέες
Χώρες και αλύτρωτους.

Γιώργου Μαυρογορδάτου, «Μελέτες και Κείμενα για την περίοδο 1909-1940»,
σελ. 43-44, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1982.

γ. «Με την φυσικήν επάνοδον εις τα όρια εντός των οποίων ο ελληνισμός έδρα-
σεν από της προϊστορικής εποχής, να δημιουργήσωμεν, λέγω, μίαν μεγάλην
Ελλάδα ισχυράν και πλουσίαν, ικανήν να αναπτύξη εντός των ορίων την ζωτι-
κήν βιομηχανίαν, ικανήν ως εκ των συμφερόντων τα οποία θα εξεπροσώπει,
να συνάψη συμβάσεις μετ’ άλλων κρατών υπό τους αρίστους δυνατούς ό-
ρους».

(Αγόρευση του Βενιζέλου στη Bουλή τον Σεπτέμβριο του 1915).
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Δεν οιστρηλατούσε* πλέον τους αστούς η μορφή του μαρμαρωμένου βασιλιά, τους
εξεσήκωνεν η σκέψις ότι πρέπει η Ελλάς να παύση να είναι ψωροκώσταινα…

(Κρίση του Θ. Βαΐδη στο έργο του «Ελ. Βενιζέλος» για τους οικονομικούς στόχους
της εθνικής εξόρμησης).

Θ. Διαμαντόπουλου, «Οι πολιτικές δυνάμεις της βενιζελικής περιόδου. Ο βενιζελι-
σμός», τόμος 1ος, τεύχος α΄, σελ. 152, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985.

* οιστρηλατώ: μεταδίδω ενθουσιασμό

ΘΕΜΑ Β2

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις, να αναφέρετε τα προγράμματα και τις αντιλήψεις του Χαρίλαου Τρικούπη
και του Θεόδωρου Δηλιγιάννη για την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους.

Μονάδες 25

Κείμενα

α. Η αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο πολιτικούς δεν μπορούσε να γίνει με-
γαλύτερη. Ο Τρικούπης ήταν ένας δυτικόφιλος μεταρρυθμιστής, ανυπόμονος
να στερεώσει και να αναπτύξει την Ελλάδα οικονομικά και πολιτικά, πριν ε-
μπλακεί σε ιρρεδεντιστικές* περιπέτειες. Ο Δηλιγιάννης όμως, απόγονος μιας
εξέχουσας οικογένειας της Πελοποννήσου ήταν ένας αποφασισμένος υπο-
στηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας».

Richard Clogg, «Σύντομη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας», σελ. 136, εκδόσεις
Καρδαμίτσα, Αθήνα 1999.

* ιρρεδεντισμός = αλυτρωτισμός

β. Το πρόγραμμα του κ. Δηλιγιάννη, ως εξηγγέλθη εις την Βουλήν, δύναται να
συνοψισθή εις ολίγας λέξεις. Θα προσπαθήση, ειρωνεύοντο οι αντίπαλοί του,
ο άνθρωπος να καταστρέψη εν διαστήματι ολίγων μηνών ό,τι ανιδρύθη διά
τόσων κόπων εν διαστήματι μιας τριετίας, και να διαγράψη εκ του βίου της Ελ-
λάδος μίαν όλην νομοθετικήν περίοδον, την γονιμωτάτην. […] Είναι γεγονός ό-
τι ο Δηλιγιάννης, ασχολούμενος με καθαρώς μικροκομματικά ζητήματα, ήτο
πάντοτε ικανός να ζημιώση το γενικώτερον συμφέρον. […] Ο Θ. Δηλιγιάννης
απέβλεπεν εις την πολιτικήν περισυλλογής. Φαίνεται δε ότι μεταξύ των οικο-
νομιών τας οποίας απεφάσισεν ήτο και ο περιορισμός κονδυλίων εξυπηρετού-
ντων κατ’ εξοχήν εθνικούς σκοπούς.

Σπ. Β. Μαρκεζίνη, «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», τεύχος 5, σελ.
102, «Πάπυρος Πρεςς Ε.Π.Ε.», Αθήνα 1966.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.1.1.

1-ζ
2-στ
3-α
4-γ
5-δ
6-ε

Α.1.2.

α. Εκλεκτικοί
Οι Εκλεκτικοί ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και α-
ξιωματικών, με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ
των άλλων παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις.

β. Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους οδηγήθηκαν σε καθεστώς Διεθνούς Οικονο-
μικού Ελέγχου (ΔΟΕ). Εκπρόσωποι έξι δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμα-
νία, Ρωσία, Ιταλία) ανέλαβαν τη διαχείριση βασικών κρατικών εσόδων. Επρόκειτο
για τα έσοδα των μονοπωλίων αλατιού, φωτιστικού πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιό-
χαρτων, χαρτιού σιγαρέτων, τα έσοδα από την εξόρυξη της σμύριδας της Νάξου, το
φόρο καπνού, τα λιμενικά δικαιώματα του Πειραιά, το φόρο χαρτοσήμου κ.λπ. Το
ύψος αυτών των εσόδων ανερχόταν σε 28.000.000 έως 30.000.000 δραχμές.

γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως:
Οι συνθήκες που βρήκαν στην πατρίδα τους ήταν άσχημες, καθώς πολλά σπίτια,
εκκλησίες και σχολεία είχαν μερικώς ή εντελώς καταστραφεί. Επίσης, σε κάποιες
περιοχές, σε σπίτια Ελλήνων είχαν εγκατασταθεί Μουσουλμάνοι πρόσφυγες από
τις βαλκανικές χώρες. Στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης ιδρύθηκε η
"Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως", η οποία βοηθούσε όσους επέστρε-
φαν να αποκατασταθούν στα σπίτια τους και τις ασχολίες τους. Οι ειρηνικές μέρες
δεν κράτησαν πολύ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1922, θα έπαιρναν
πάλι το δρόμο της προσφυγιάς.

δ. Φεντερασιόν:
Η κατάσταση (στο εργατικό κίνημα) κράτησε ως το τέλος των Βαλκανικών πολέ-
μων. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, μιας πόλης με σημαντικό -
για τα μέτρα της περιοχής- βιομηχανικό υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτή-
ρα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Η μεγάλη πολυεθνική ερ-
γατική οργάνωση της πόλης, η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την
ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο
για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.

Α.2.1.

Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην Ε.Α.Π. τα εξής:
- τις ιδιοκτησίες των Τούρκων ανταλλαξίμων και των Βουλγάρων που εγκατέλειψαν

την Ελλάδα, κτήματα του Δημοσίου, κτήματα που απαλλοτριώθηκαν με την αγροτι-
κή μεταρρύθμιση και μοναστηριακή γη (συνολικά πάνω από 8.000.000. στρέμμα-
τα),
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- το ποσό από δύο δάνεια (1924, 1928) που είχε συνάψει η ελληνική κυβέρνηση στο
εξωτερικό,

- οικόπεδα μέσα ή γύρω από τις πόλεις για την ανέγερση αστικών συνοικισμών,
- το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου

Προνοίας και Αντιλήψεως.

Α.2.2.

Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία της Άγκυρας που αποτελούσε το οι-
κονομικό σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών. Τα κυριότερα σημεία του ήταν:
- Ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης και των μου-

σουλμάνων της Θράκης, καθώς και των "φυγάδων".
- Όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι ελληνικές

στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και Τουρκικού Δημοσί-
ου, αντίστοιχα.

- Προέβλεπε αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο
χωρών.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους με το Σύμφωνο φιλί-
ας, ουδετερότητας και διαιτησίας, το Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών
εξοπλισμών και τη Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας. Με την τελευταία
αυτή σύμβαση δόθηκε η δυνατότητα στους υπηκόους του καθενός από τα δύο κράτη
να ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται (με κάποιους περιορισμούς) στο έδαφος του άλλου
κράτους.

Β1.

Για το πρώτο ερώτημα, σχετικά με τον ρόλο της Μεγάλης Ιδέας στην πολιτική και την
οικονομία, κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, στο σχολικό βιβλίο
αναφέρεται:
"Στο μεταξύ η πρόοδος του εκτός των εθνικών συνόρων ελληνισμού ταλάνιζε το μι-
κρό βασίλειο. Ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος δεν ήταν παρά μία ημιτελής
κατασκευή, τα θεμέλια απλώς για κάτι μεγαλύτερο. Η "Μεγάλη Ιδέα" που εκπορεύτη-
κε απ' αυτήν την αντίληψη, δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση του εθνικού
οράματος, που προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των συνόρων. Η έντονη παρουσία
της εθνικής αυτής ιδιολογίας είχε επιπτώσεις στον πολιτικό και οικονομικό χώρο, ι-
διαίτερα σε εποχές που τα προβλήματα έμοιαζαν με ανοικτές πληγές, στην περίπτω-
ση της Κρήτης ή, αργότερα, της Μακεδονίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν
στραμμένο το ενδιαφέρον τους, μέσα σ' αυτές τις συνθήκες, αποκλειστικά στα εσω-
τερικά ζητήματα, στην οικονομική ανόρθωση και τη γεφύρωση του χάσματος με τη
Δύση. Όλα αυτά συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, μεγαλώνοντας το κόστος των
προσπαθειών και καθιστώντας συχνά τις οικονομικές πρωτοβουλίες έρμαια των εθνι-
κών κρίσεων.".
Για το δεύτερο ερώτημα, δηλ. οι επιλογές του «βενιζελισμού» αναφορικά με τις εθνι-
κές επιδιώξεις και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται:
"Στην περίοδο 1910 – 1922, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή πολεμική
ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που εκφράστηκε με τον Ελευθέ-
ριο Βενιζέλο και ονομάστηκε συνοπτικά "βενιζελισμός". Είναι δύσκολο να ορίσουμε
με λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η πολιτική, στον οικονομικό όμως τομέα φαίνεται
ότι ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως μοχλό έκφρασης και ανάπτυξης
του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος δηλαδή έπρεπε να επιδιώξει την ενσωμάτωση
του εκτός συνόρων ελληνισμού και, με ενιαία εθνική και κρατική υπόσταση, να διεκδι-
κήσει τη θέση του στον τότε σύγχρονο κόσμο. Αυτό προϋπέθετε όχι μόνο θεσμικό
εκσυγχρονισμό, που θα καθιστούσε το κράτος αποτελεσματικό και αξιόπιστο, αλλά
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και γενικότερη προσήλωση στην ιδέα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων
του έθνους.
Ο Βενιζέλος δεν ήταν μόνος στη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης των νέων
επιλογών. Συσπείρωσε γύρω του μια δραστήρια αστική τάξη που εξακολουθούσε α-
κόμα να πλουτίζει σε όλη τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου και που φιλοδοξούσε
να κυριαρχήσει και πολιτικά στο χώρο όπου άπλωνε τις οικονομικές της δραστηριό-
τητες. Κατά την περίοδο αυτή, υπήρχε ακόμα ισχυρή ελληνική οικονομική παρουσία
στα λιμάνια της Νότιας Ρωσίας, στη λεκάνη του Δούναβη και το εσωτερικό της Ρου-
μανίας, στον Πόντο και τα μικρασιατικά παράλια, στην Κωνσταντινούπολη και τη
Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη, την Αίγυπτο, το Σουδάν, την Αλεξάνδρεια. Όλος αυτός ο
πλούτος μπορούσε να διασφαλιστεί μόνο μέσα από τη δημιουργία ενός ισχυρού ε-
θνικού κέντρου, μιας περιφερειακής δύναμης ικανής να παρεμβαίνει και να προστα-
τεύει τα συμφέροντα των πολιτών της. Επρόκειτο για ένα αίτημα αρκετά κρίσιμο, σε
μια εποχή κατά την οποία πολλά εθνικιστικά κινήματα έκαναν αισθητή την παρουσία
τους. Για τους λόγους αυτούς η Μεγάλη Ιδέα και οι προϋποθέσεις της -ο εκσυγχρονι-
σμός του κράτους- αποτέλεσαν ισχυρά ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά ερείσματα
για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας με πιθανότητες επιτυχίας. Χαρακτηριστικό
είναι ότι στα χρόνια αυτά της μεγάλης προσπάθειας οι προϋπολογισμοί του κράτους
ήταν συνήθως πλεοναστικοί. Το 1911 τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν
240.000.000 και τα έξοδα μόνο 181.000.000 δραχμές, παρά τις αυξημένες στρατιωτι-
κές δαπάνες.". [Η συσπείρωση της αστικής τάξης στο πλευρό του Βενιζέλου με σκο-
πό τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού κέντρου, μιας περιφερειακής δύναμης ικανής
να παρεμβαίνει και να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών της. Ειδικά στο δεύ-
τερο αυτό χωρίο, γίνεται σαφής συσχετισμός της Μεγάλης Ιδέας με τον «βενιζελισμό»
και την αστική τάξη, μια και η συγκεκριμένη εθνική ιδεολογία αποτέλεσε, μαζί με τον
εκσυγχρονισμό του κράτους, το έρεισμα για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας].
Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν γύρω από το πρόσωπο του κρητικού ηγέτη Ε-
λευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εξελέγη χωρίς να συμμετέχει στην προεκλογική ανα-
μέτρηση. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού έγινε στις
5 Σεπτεμβρίου 1910 με μία ομιλία στην πλατεία Συντάγματος, στην οποία έκανε προ-
γραμματικές δηλώσεις, με τις οποίες υποστήριξε μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις. Στό-
χευε σε εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, με την εξισορρόπηση των συμφε-
ρόντων όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Βασικές θέσεις του προγράμματός του
ήταν η κοινωνική γαλήνη, η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ο
εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λει-
τουργία του, και στρατιωτικοί εξοπλισμοί για την πραγματοποίηση των εθνικών διεκ-
δικήσεων. Επίσης, παρά την πίεση των οπαδών του, υποστήριξε την αναθεώρηση
του υπάρχοντος συντάγματος και όχι την ψήφιση νέου. Πολιτειακό ζήτημα δεν έθεσε.
Προανήγγειλε την ίδρυση κόμματος αρχών, το οποίο θα ήταν φορέας των μεταρρυθ-
μίσεων. Το κόμμα ιδρύθηκε και τυπικά στις 22 Αυγούστου 1910, από μέλη της Εθνο-
συνέλευσης.
[Συμπληρωματικά είναι δυνατόν να αναφερθούν οι επιπτώσεις της Μεγάλης Ιδέας
στο εργατικό κίνημα και ειδικότερα στη διάδοση ιδεών με κοινωνικό και ταξικό περιε-
χόμενο.].

Όσον αφορά τα κείμενα των πηγών, πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν
τα εξής :
Στο πρώτο κείμενο γίνεται αναφορά στην καθολική ισχύ και απήχηση που είχε η Με-
γάλη Ιδέα στον ελληνικό πληθυσμό. Επισημαίνεται ότι λειτουργούσε κατευναστικά
στις διάφορες κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές αντιθέσεις, αποπροσανατόλιζε τον ελ-
ληνικό λαό από τα καθημερινά προβλήματα, αποσκοπούσε στην επίλυση του συνό-
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λου των προβλημάτων του ελληνικού κράτους και όχι απλά και μόνο στην διευθέτηση
του αλυτρωτικού προβλήματος της Ελλάδας.
Στο δεύτερο κείμενο γίνεται σύνδεση του «βενιζελισμού» με την ιδέα της εθνικής ολο-
κλήρωσης, και μάλιστα η πολιτική του κόμματος των Φιλελευθέρων χαρακτηρίζεται
συνεπής και διορατική εδραζόμενη στη βάση της real politik και τροφοδοτούμενη από
την ιδέα του ‘έθνους’ με στόχο την ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού και
τη σύνδεσή τους με το ελεύθερο ελληνικό κράτος.
Στο τρίτο κείμενο ο Βενιζέλος, στην αγόρευσή του στη Βουλή των Ελλήνων το 1915,
επισημαίνει την αναγκαιότητα της επέκτασης της Ελλάδας και της ενσωμάτωσης ό-
λων των περιοχών «εντός των οποίων έδρασε ο ελληνισμός».  Δεν αντιμετωπίζει τη
«Μεγάλη Ιδέα» ως συναισθηματική – ψυχολογική υπόθεση του Ελληνισμού, όπως
τουλάχιστον είχε διαμορφωθεί στις πρώτες δεκαετίες μετά την Επανάσταση του
1821. Για τον Βενιζέλο, η «Μεγάλη Ιδέα» είναι το ελατήριο, η θεωρητική και ιδεολογι-
κή πλατφόρμα, πάνω στη οποία θα βασιστεί μια οικονομικά ισχυρή Ελλάδα.
Βασικό επιχείρημα του πολιτικού είναι ότι η αύξηση των συνόρων και η προσθήκη
νέων εδαφών και πληθυσμού θα δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής
βιομηχανίας [πιθανόν απαιτείται μια περιληπτική αναφορά και στις περιοριστικές
συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο της βιομηχανίας, ειδικά μάλιστα στην ασφυ-
κτικά περιορισμένη – εδαφικά και πληθυσμιακά – βάση της οικονομικής εξάπλωσης,
και την χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών (για περισσότερη ανάπτυξη βλέπε σελ. 32-
33 σχολ. βιβλίου)]. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η οικονομική ισχυροποίηση της Ελ-
λάδας, η οποία βέβαια θα προκύψει από την πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας, θα κα-
ταστήσει το ελληνικό κράτος υπολογίσιμη δύναμη που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στις
διεθνείς αγορές χρήματος και πιστώσεων με άμεσο αποτέλεσμα τη διαπραγματευτική
δύναμη – από θέση ισχύος πλέον – σε οικονομικές [και διπλωματικές] συμβάσεις και
συμφωνίες με άλλα κράτη. Σε συνέχεια των συγκεκριμένων απόψεων είναι θεμιτό να
αναφερθεί η πρόθεση των Φιλελευθέρων να εξέλθουν στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
στο πλευρό της Αντάντ, επειδή προσδοκούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα
είχε εδαφικά οφέλη (για περισσότερη ανάπτυξη βλέπε σελ. 96 και 98 του σχολ. βιβλί-
ου).
Το τελευταίο παράθεμα επιβεβαιώνει την προηγούμενη θέση και διευκρινίζει την ιδε-
ολογική μετατόπιση, που πραγματοποιείται υπό το πρίσμα του «βενιζελισμού» στο
περιεχόμενο της «Μεγάλης Ιδέας». Ο «μαρμαρωμένος βασιλιάς» και εκφράσεις του
τύπου «να πάρουμε την κόκκινη μηλιά» ανήκουν πλέον στο παρελθόν και στους νο-
σταλγούς της ανασύστασης της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στις αρχές του 20ού αιώ-
να ο πραγματισμός υπαγορεύει στην ανερχόμενη αστική τάξη την αξιοποίηση της
«Μεγάλης Ιδέας» ως το θελκτικό περιτύλιγμα για την οικονομική ενδυνάμωση του
κράτους και την κυριαρχία του στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Η φράση μάλι-
στα του παραθέματος, ότι η Ελλάδα πρέπει να «παύσει να είναι ψωροκώσταινα», α-
ποδεικνύει τις διαθέσεις της πολιτικής ηγεσίας και της αστικής τάξης που συσπειρώ-
θηκε στο πλευρό του Βενιζέλου για πολιτική και οικονομική κυριαρχία, επηρεασμό
των εξελίξεων στην Εγγύς Ανατολή και διεύρυνση των διεθνών προοπτικών της χώ-
ρας.

Β2.

Σχετικά με το πρόγραμμα και τις αντιλήψεις του Χαρίλαου Τρικούπη και του Θεόδω-
ρου Δηλιγιάννη για την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους στο σχολικό βιβλίο
αναφέρεται:
Το διάστημα μεταξύ του 1875 και του 1880 αποτελεί μεταβατική περίοδο. Στις εκλο-
γές του 1875 και του 1879 κανένα κόμμα δεν κέρδισε την κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1884, τα δύο μεγάλα κόμματα, του Τρικούπη και του
Δηλιγιάννη, έλεγχαν το 92,2% των εδρών στο Κοινοβούλιο. Το κοινοβουλευτικό σύ-
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στημα και ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν. Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1975
παρουσίασε ένα συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας, αρκετά κοντά
στις αντιλήψεις του Κουμουνδούρου, το οποίο προέβλεπε:
- συγκρότηση κράτους δικαίου
- εξορθολογισμό της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό των προσόντων των δημο-

σίων υπαλλήλων, ώστε να περιοριστεί η ευνοιοκρατία,
- ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως ενίσχυση της γεωργίας,
- βελτίωση της άμυνας και της υποδομής, κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού δι-

κτύου της χώρας.
Για την υλοποίηση του προγράμματος έγιναν οι εξής προσπάθειες:
1. οργανωτικές μεταβολές και βελτίωση των οικονομικών του κράτους, με την αύξηση

των φόρων και τη σύναψη δανείων και
2. παροχή κινήτρων στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις.
Οι τρικουπικοί ακολούθησαν με συνέπεια αυτό το πρόγραμμα, το οποίο όμως είχε ως
αποτέλεσμα την εξάντληση των φορολογουμένων και την υπερβολική επιβάρυνση
του προϋπολογισμού. Το 1893 το κράτος κήρυξε πτώχευση.
Μέχρι τη δεκαετία του 1870 το κράτος αποτελούσε τον κύριο εργοδότη, που εξασφά-
λιζε θέσεις εργασίας στο δημόσιο και δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης, εφόσον στους
ανώτατους λειτουργούς του εξασφάλιζε εισόδημα που σχεδόν ξεπερνούσε το εισό-
δημα όλων των άλλων μελών της κοινωνίας. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων απευθύ-
νονταν στο κράτος για την κατοχή μιας θέσης στο δημόσιο. Με τις νέες συνθήκες που
προέκυψαν από τον εκχρηματισμό της οικονομίας δημιουργήθηκαν κοινωνικά στρώ-
ματα τα οποία δεν ζητούσαν διορισμό αλλά τη λήψη μέτρων που θα ευνοούσαν την
προώθηση των συμφερόντων τους. Φορέας των αιτημάτων αυτών ήταν ο Χαρίλαος
Τρικούπης.
Οι αντίθετοι με την πολιτική του Τρικούπη βουλευτές συσπειρώθηκαν γύρω από το
Θ. Δηλιγιάννη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε πολιτικές απόψεις αντίθετες από
εκείνες του Χ. Τρικούπη. Ο Δηλιγιάννης δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών
και στόχευε στη συγκέντρωση και τον έλεγχό τους από το κόμμα. Ο Τρικούπης θεω-
ρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και επεδίωκε τον εκσυγχρονι-
σμό με κάθε κόστος, ενώ ο Δηλιγιάννης προέβαλλε το αίτημα της κοινωνικής δικαιο-
σύνης, με τη μείωση των φόρων και την παροχή ευκαιριών στους προστατευομένους
του για κατάληψη δημοσίων θέσεων. Στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρ-
χούσε η μεγάλη ιδιοκτησία, οι τρικουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες,
ενώ οι δηλιγιαννικοί προσπάθησαν, χωρίς τελικά να το κατορθώσουν, να χορηγή-
σουν γη στους αγρότες και έλαβαν κάποια μέτρα για τη βελτίωση της θέσης τους. Ο
Δηλιγιάννης επέκρινε το κοινωνικό κόστος του εκσυγχρονισμού και υποστήριξε ένα
κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης. Το κόμμα του απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρημα-
τιστικό κεφάλαιο και υποστήριζε μια αργή οικονομική ανάπτυξη που βασιζόταν σε
παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες.

[Προαιρετικά, όσον αφορά τις πολιτικές πεποιθήσεις του Τρικούπη, είναι δυνατόν να
γίνει περιληπτική αναφορά στη συμβολή του στην ψήφιση της «αρχής της δεδηλωμέ-
νης» (βλέπε και σελ. 80-81 του σχολ. βιβλίου). Επίσης, σχετικά με την οργάνωση και
τη λειτουργία του κράτους, σε επέκταση της αναφοράς στο πρόγραμμά του, που α-
ναφέρεται στην βελτίωση της άμυνας και της υποδομής, κατά κύριο λόγο του συγκοι-
νωνιακού δικτύου της χώρας είναι δυνατόν, προαιρετικά, να γίνει περιληπτική κατα-
γραφή της ώθησης που έδωσαν οι πρώτες κυβερνήσεις του Τρικούπη 1882-1892
στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας (για περισσότερη ανάπτυξη
βλέπε σελ. 36-37 του σχολ. βιβλίου)].
Όσον αφορά τα κείμενα των πηγών, πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν
τα εξής :
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Το πρώτο κείμενο αναφέρεται στην άμεση αντίθεση των δύο πολιτικών στο θέμα του
εκσυγχρονισμού της χώρας και συνακόλουθα της «Μεγάλης Ιδέας». Η διαφορετική
στάση Τρικούπη και Δηλιγιάννη εξηγείται και με άξονα την κοινωνική τους καταγωγή,
θέση και προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Ο Τρικούπης που έζησε μεγάλο μέρος της
ζωής του στο εξωτερικό (Λονδίνο) χαρακτηρίζεται δυτικόφιλος, έκφραση που ισοδυ-
ναμεί με το εκσυγχρονιστής – μεταρρυθμιστής – καινοτόμος. Χωρίς να απορρίπτει
την επιδίωξη της «Μεγάλης Ιδέας», θεωρεί απαραίτητη και συνάμα ρεαλιστική προϋ-
πόθεση την οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας. Αντίθετα, ο Δηλιγιάννης,
καταγόμενος από επιφανή οικογένεια της Πελοποννήσου, έχει το πολιτικό σύνδρομο
του παλαιοκομματισμού και με δημοκοπική διάθεση βασίζεται πολιτικά στην εκμετάλ-
λευση της ευαισθησίας του ελληνικού λαού για την «Μεγάλη Ιδέα» και την απελευθέ-
ρωση των αλυτρώτων, χωρίς όμως αντιλαμβάνεται ότι αυτή η εξωτερική πολιτική
πρέπει αναγκαστικά να στηρίζεται σε κράτος ισχυρό πολιτικά και εύρωστο οικονομι-
κά.
Το δεύτερο παράθεμα αναφέρεται, προφανώς, στο πολιτικό κλίμα και την ατμόσφαι-
ρα, η οποία δημιουργήθηκε μετά από μια εκλογική επικράτηση του δηλιγιαννικού
κόμματος. Η αναγγελία των προγραμματικών δηλώσεων του νέου πρωθυπουργού
στη Βουλή προκάλεσε την οργή και την θυμηδία των πολιτικών του αντιπάλων. Τα
επικριτικά τους σχόλια αναφέρονται στην τάση που είχε ο Δηλιγιάννης να προβάλλει,
με χαρακτηριστική επιπολαιότητα και κυνισμό, ως αρχές του και επιδιώξεις του τα α-
ντίθετα από εκείνα, που προωθούσε η αντίπαλη πολιτική παράταξη του Τρικούπη.
Ειδικότερα στο κείμενο αναφέρονται οι προθέσεις του Δηλιγιάννη να «καταστρέψη εν
διαστήματι ολίγων μηνών ό,τι ανιδρύθη δια τόσων κόπων εν διαστήματι μιας τετραετί-
ας».
Προφανώς γίνεται λόγος για την αναστολή και παραπομπή ad calendas του συνόλου
του εκσυγχρονιστικού προγράμματος του Τρικούπη. Η αντιπολίτευση, επιπλέον, δια-
μαρτύρεται για τη βούληση του δηλιγιαννικού κόμματος να αναιρέσει το νομοθετικό
έργο της προηγούμενης Βουλής. Πιθανότατα πρόκειται για την υπόσχεση του Δηλι-
γιάννη να καταργήσει τους νόμους του Τρικούπη, που καθόριζαν τον εξορθολογισμό
της διοίκησης και εξάλειφαν το νοσηρό φαινόμενο της ευνοιοκρατίας, την οποία ο Δη-
λιγιάννης είχε ως βασικό πολιτικό του σύνθημα με την παροχή ευκαιριών στους προ-
στατευόμενούς του για την κατάληψη δημοσίων θέσεων. Αυτή η μικροπολιτική του
Δηλιγιάννη καταδικάζεται στο κείμενο και καταγγέλλεται ως παράγοντας που ζημιώνει
το δημόσιο συμφέρον, καθώς προάγει και εξυπηρετεί μόνο τις κομματικές σκοπιμό-
τητες και επιδιώξεις.
Αυτή η «πολιτική της περισυλλογής», δηλαδή η συντηρητική - ανατολίζουσα – οικο-
νομική του πολιτική έθιγε σαφώς τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, την καθήλωνε σε
ανατολικά πρότυπα υπο – ανάπτυξης και αναιρούσε ατυχώς για τον υπερασπιστή
της «Μεγάλης Ιδέας» τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξή της. Η κατάργηση
και θυσία των δαπανών για τη βελτίωση της άμυνας και της υποδομής που εξυπηρε-
τούσαν «κατ’ εξοχήν εθνικούς σκοπούς» στο βωμό της ευνοιοκρατίας και της υπέρ
των ημετέρων παροχολογίας, αποτελεί μείζον πολιτικό ολίσθημα του Δηλιγιάννη, κα-
θώς υπέσκαπτε τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στον πολιτικό βίο και την οικονομία,
που επιχειρούσε κατά την προηγούμενη τριετία ο κορυφαίος εκσυγχρονιστής πολιτι-
κός του 19ου αιώνα, Χαρίλαος Τρικούπης. [Πρέπει, λοιπόν, να επισημανθεί η φαινο-
μενική αντινομία που υπάρχει ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη πηγή, καθώς η
μεν πρώτη αναφέρεται στην προώθηση της «Μεγάλης Ιδέας» από τον Δηλιγιάννη,
ενώ η δεύτερη καταγράφει τις πρακτικές του Δηλιγιάννη, που αναιρούσαν κατ’ ουσίαν
την πολιτική του μεγαλοϊδεατισμού, δηλ. την διακοπή των εξοπλισμών που θα μπο-
ρούσαν να επιφέρουν την πραγμάτωση της Μεγάλης Ελλάδας. Αυτή η αντινομία εξη-
γείται από τη φιλολαϊκή και δημαγωγική πολιτική του Δηλιγιάννη που πρόσφερε στον
λαό το κίβδηλο και ανερμάτιστο όραμα μιας  Μεγάλης Ιδέας, χωρίς όμως να κατα-
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βάλλει ουσιαστική προσπάθεια ή να διαθέτει πρόγραμμα και να ενδιαφέρεται συστη-
ματικά για την επιτυχία της].
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ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

2007

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι
σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος»
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

α. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την ελληνική οικονομία.
β. Οι Δηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες της

Θεσσαλίας.
γ. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) μετονομάστηκε

σε Λαϊκό Κόμμα.
δ. Το πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο οργανώθηκε στη

Μασσαλία το 1918.
ε. Το Μάρτιο του 1921 ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός πρότεινε

στον υπουργό εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους
και τους Αρμένιους.

Μονάδες 10

Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

α. «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και

Βουλγαρίας».
β. Τάγματα εργασίας.
γ. «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» (Κρήτη).

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1. Ποιες μεγάλες επενδύσεις έγιναν στην Αθήνα στους τομείς της

υδροδότησης και της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά την
περίοδο του μεσοπολέμου;

Μονάδες 12

Α.2.2. Ποιες ενέργειες έγιναν μετά την αναχώρηση των ξένων Ναυάρχων για
την οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας μέχρι και τη συγκρότηση της
πρώτης κυβέρνησής της;

Μονάδες 16
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ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β1

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας
γνώσεις σχετικά με το Σύνταγμα του 1844:

α. να αναφερθείτε στις βασιλικές εξουσίες και στη σημασία του δικαιώματος της
καθολικής ψηφοφορίας

Μονάδες 13

β. να αποτιμήσετε τη σημασία της θέσπισης του Συντάγματος του 1844 στην
εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα.

Μονάδες 12

Κείμενο Α

Σύνταγμα μοναρχικό, τον συντηρητισμό του οποίου δεν αναιρούσαν οι αρκετές
φιλελεύθερες διατάξεις που κατάφεραν να επιβάλουν τα προοδευτικότερα
στοιχεία της Εθνοσυνέλευσης, [...] το Σύνταγμα του 1844 συμπληρωνόταν με
έναν επαναστατικό για την εποχή του εκλογικό νόμο.

Πρόκειται για τον εκλογικό νόμο της 18ης
 

Μαρτίου 1844 που ψήφισε η
Εθνοσυνέλευση [...] και που αναγνώριζε το δικαίωμα του εκλέγειν «εις όλους
τους εντός του βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας» που είχαν συμπληρώσει το 25ο

έτος της ηλικίας τους και είχαν «ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας», είτε κινητή,
όπως διευκρινίστηκε στη σχετική συζήτηση, είτε ακίνητη «προσοδοφόρον και
φοροτελή1», ή που εξασκούσαν «οιονδήποτε επάγγελμα ή ανεξάρτητον
επιτήδευμα» [...]. Καθιερώνοντας έτσι ουσιαστικά την καθολική και –με μία σειρά
άλλων διατάξεων– την άμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη της Βουλής, η
Εθνοσυνέλευση [...] πρωτοπορούσε, σε σχέση με τα ισχύοντα στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες της εποχής.

----------------------------------------------

1ιδιοκτησία φοροτελής: η ιδιοκτησία που υπόκειται σε φορολογία
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία,

Αθήνα-Κομοτηνή 1981, σσ. 65-66
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Κείμενο Β

Στη βαθμιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο συνακόλουθο
περιορισμό των υπερτροφικών εξουσιών του μονάρχη συνετέλεσε και η
καθιέρωση με νόμο της σχεδόν καθολικής και άμεσης ψηφοφορίας (όλοι σχεδόν
οι Έλληνες πάνω από 25 χρονών είχαν δικαίωμα ψήφου). [...] Η καθολική
ψηφοφορία προώθησε σταδιακά την πολιτική χειραφέτηση των λαϊκών
στρωμάτων και, όπως όλοι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, συνέβαλε στη
διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ιδεολογίας.

Γιώργος Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 20-21

ΘΕΜΑ Β2

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας
γνώσεις να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η αστική στέγαση των
προσφύγων –εύπορων και άπορων– μέσω της δημιουργίας συνοικισμών και
οικισμών.

Μονάδες 25

Κείμενο Α

Ως το τέλος του 1929 η Ε.Α.Π. είχε χτίσει 27.000 περίπου κατοικίες σε 125 νέους
συνοικισμούς και το κράτος 25.000 κατοικίες, χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα
της άθλιας διαβιώσεως σε αυτοσχέδιες τσίγκινες παράγκες 30.000 περίπου
προσφυγικών οικογενειών.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 302

Κείμενο Β

... Κακήν κακώς, μην τα ρωτάς, πώς ζούσαμε. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος
της προσφυγιάς. Ήμαστε στα 1924 κι ακούσαμε πως γίνονται συνοικισμοί, για να
κάτσουμε εμείς οι πρόσφυγες, στον Ποδονίφτη (= Ν. Ιωνία), στους Ποδαράδες (=
Περισσός), στην Κοκκινιά.

Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισμούς; Πήγαινες εκεί,
κρεμούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σ’ ένα δωμάτιο και το σπίτι ήτανε δικό
σου. Ατελείωτα ήτανε ακόμη· κεραμίδια δεν είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα
δεν είχανε. Και μερικά που είχανε πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη
νύχτα και τις βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να μαγειρέψουνε...

        (Μαρτυρία Μαριάνθης Καραμουσά από το χωριό Μπαγάρασι κοντά
στα Σώκια).

Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών), τ. Α΄, σ. 195
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1.

α. → Λάθος, βλ. σελ. 49.

β. → Λάθος, βλ. σελ. 81.

γ. → Λάθος, βλ. σελ. 47 και  98.

δ. → Σωστό, βλ. σελ. 250.

ε. → Σωστό, βλ. σελ. 252-253.

Α.1.2. Ορισμοί:

α. Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και
Βουλγαρίας: σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε … πριν
από την υπογραφή της συνθήκης)».

β. Τάγματα εργασίας: σελ. 139: Στη διάρκεια του πρώτου διωγμού

(1914) οι Έλληνες της Μικράς Ασίας υπέστησαν διάφορες
καταπιέσεις ανάμεσα στ ις οποίες ήταν και τα τάγματα εργασίας. Πιο
συγκεκριμένα, «Οι άντρες άνω των 45 … συνελήφθησαν,
εκτελέστηκαν». [Αναφορά στα τάγματα εργασίας (αμελέ ταμπουρού)
γίνεται και στ ις σελ. 253 και  254].

γ. Ηνωμένη Αντιπολίτευσις: σελ. 210: «Κάτω από αυτές τις
συνθήκες (δηλαδή την πολιτ ική αδιαλλαξίας του Γεώργιου μετά την
απόλυση Βενιζέλου, την απαγόρευση της ελευθεροτυπίας, τ ις
διώξεις και  φυλακίσε ις δ ιακεκριμένων μελών της κρητ ικής
αντιπολίτευσης), τα πολιτικά πράγματα … δυναμική αναμέτρηση με
τον Πρίγκιπα».

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1.
σελ. 52-53: (κεφάλαιο 7) «Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες …
ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία».

Α.2.2.
σελ. 206-208: (κεφάλαιο 1) «Οι ξένοι Ναύαρχοι αναχώρησαν την
επόμενη … Υπουργός Δικαιοσύνης ορίστηκε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος».
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ΟΜΑΔΑ Β΄

ΘΕΜΑ Β1

α) Η επανάσταση της 3η ς  Σεπτεμβρίου του 1844 έδρασε

καταλυτ ικά στα πολιτ ικά πράγματα της Ελλάδας. Στη διάρκεια των
εργασιών της Εθνοσυνέλευσης (1843-1844) ο ι τρε ις ηγέτες των
«ξενικών κομμάτων» κατόρθωσαν να αποφύγουν τ ις ακραίες θέσεις
να επιβληθούν στ ις ρ ιζοσπαστικές ομάδες των κομμάτων τους και  να
πάρουν από κοινού αποφάσεις γ ια τ ις συνταγματικές ρυθμίσεις. Οι
κομματικές παρατάξε ις συμφώνησαν στην ανάγκη να κατοχυρωθούν
συνταγματικά ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα.

Παράλληλα, στο σύνταγμα καθορίστηκαν και ο ι  βασιλ ικές
εξουσίες. Μεταξύ των σπουδαιότερων ήταν η συμμετοχή του βασιλ ιά
στην άσκηση της νομοθετ ικής εξουσίας και η αρχηγία του κράτους
και του στρατού. όμως, καμιά πράξη του δεν ε ίχε ισχύ χωρίς την
προσυπογραφή του αρμόδιου υπουργού. Προβλεπόταν επίσης η
ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας. Οι  γερουσιαστές θα διορίζονταν από
τον βασιλ ιά και θα διατηρούσαν το αξ ίωμά τους, ισόβια.

Σχετικές είναι και οι πληροφορίες που αντλούμε από το
πρώτο ιστορικό παράθεμα, στο οποίο το σύνταγμα του 1844

χαρακτηρίζεται «μοναρχικό και συντηρητικό», παρά τ ις αρκετές
φιλελεύθερες διατάξε ις που προώθησαν τα προοδευτ ικότερα μέλη
της Εθνοσυνέλευσης. Η συγκεκριμένη εκτ ίμηση συνδέεται πιθανόν
με την αδυναμία του Συντάγματος να περιορίσε ι ουσιαστικά τ ις
εξουσίες του βασιλ ιά, όπως ήταν εξάλλου και  η βούληση των
επαναστατών της 3η ς Σεπτεμβρίου. Μετά την ψήφιση του
συντάγματος οι βασιλ ικές εξουσίες έδιναν στον Όθωνα τη
δυνατότητα να συμμετέχε ι και να επηρεάζε ι τη νομοθετ ική και
εκτελεστική εξουσία ως αρχηγός του κράτους και ως υπεύθυνος να
διορίζε ι τα μέλη της Γερουσίας, θεσμό που θα αποτελούσε καθαρά
υποστύλωμα και  φερέφωνο της Αυλής. Ανάλογη ήταν και η εμπλοκή
του στα στρατιωτικά πράγματα της χώρας με την ιδ ιότητα του
αρχηγού του στρατού. [Ο περιορισμός της προσυπογραφής του
αρμόδιου υπουργού φαίνεται επουσιώδης, μ ια και  σύμφωνα με το
σύνταγμα, ο Όθωνας διατηρούσε το δικαίωμα να διορίζε ι  και να
παύει τους υπουργούς]. Πάντως στο δεύτερο παράθεμα, υπάρχει η

εκτ ίμηση που έρχεται εν μέρει  σε αντ ίθεση με τ ις έννοιες μοναρχικό
και συντηρητικό σύνταγμα που καταγράφονται στο πρώτο κε ίμενο.
Συγκεκριμένα γ ίνεται λόγος γ ια «περιορισμό των υπερτροφικών
εξουσιών του μονάρχη».

Με άλλες διατάξε ις κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους
περιορισμούς, το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας γ ια τους
άνδρες, ρύθμιση που αποτελούσε παγκόσμια πρωτοπορία. Οριζόταν
η εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι εκλογείς
μπορούσαν να δώσουν θετ ική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν,
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συμπληρώνοντας ψηφοδέλτ ια, ακόμη και  δ ιαφορετ ικών Συνδυασμών.
Στο πρώτο μάλιστα ιστορικό παράθεμα επιβεβαιώνεται ο
συγκεκριμένος χαρακτηρισμός της πρωτοπορίας που καταγράφεται

στο σχολικό βιβλίο. Η αναφορά στην καθολική ψηφοφορία σε
συνδυασμό με την έννοια της αμεσότητας στην άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος– (σημειωτέον ότ ι  ο όρος άμεση ψηφοφορία
δεν καταγράφεται στο σχολικό βιβλίο γ ια το σύνταγμα του 1844 αλλά
για το σύνταγμα του 1864) έδωσε στην Εθνοσυνέλευση του
ελληνικού βασιλε ίου την πρωτοπορία «σε σχέση με τα ισχύοντα στ ις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της εποχής». Ανάλογες είναι και
οι πληροφορίες του δεύτερου παραθέματος, στ ις οποίες τονίζεται

η σημασία του δικαιώματος της καθολικής ψηφοφορίας γ ια την
ενίσχυση του κοινοβουλευτ ισμού και  την αποψίλωση της οθωνικής
παντοδυναμίας.

Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται στο πρώτο κε ίμενο ως
«επαναστατικός για την εποχή του εκλογικός νόμος της 18ης Μαρτίου
1844». Πιο συγκεκριμένα, στο παράθεμα προσδιορίζονται τα

κριτήρια που αναγνώριζαν το δικαίωμα του εκλέγε ιν στους Έλληνες
πολίτες. Ο ψηφοφόρος έπρεπε να ε ίναι  άρρενας γηγενής, δηλαδή να
έχει  γεννηθεί στο ελεύθερο ελληνικό βασίλε ιο (τεκμήριο
εντοπιότητας) και να έχε ι συμπληρώσει  το 25ο έτος της ηλικ ίας του.
Επιπλέον, απαραίτητο προσόν θεωρήθηκε η κατοχή ιδ ιοκτησίας στην
επαρχία όπου θα γ ινόταν η άσκηση των πολιτ ικών δικαιωμάτων γ ια
την οποία διευκριν ίστηκε ότ ι  θα έπρεπε να ε ίναι  ε ίτε κ ινητή ε ίτε
ακίνητη (φορολογήσιμη και  κερδοφόρος).

β) Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας δημιούργησε νέους

όρους γ ια την πολιτ ική και κομματική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ
πεδίο γ ια τη συμμετοχή πολιτών και κομμάτων στο δημόσιο βίο και
διευκολύνθηκε η διεκδίκηση συμφερόντων.

 Ίσως οι φιλελεύθερες πολιτ ικές δ ιαδικασίες και η λε ιτουργία
κομμάτων να ήταν προϊόν μιας μικρής πολιτ ικής ηγετ ικής ομάδας, να
μην ανταποκρίνονταν στ ις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να
αναπτύχθηκαν κατά μίμηση δυτ ικών προτύπων, τα οποία στην
εφαρμογή τους παραμορφώθηκαν λόγω του μικρού βαθμού
ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Όμως, ανεξάρτητα από τ ις
επιδράσεις δυτ ικών προτύπων, ο κοινοβουλευτ ισμός στην Ελλάδα,
ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόμους γ ια να
ανταποκριθε ί  στ ις ιδ ια ίτερες ανάγκες, τα προβλήματα και τα
αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας. Το δεύτερο ιστορικό παράθεμα
σημειώνει ότ ι η καθολική ψηφοφορία και  ο περιορισμός της

υπερτροφικής εξουσίας του βασιλ ιά έφερε εν ίσχυση και
συνακόλουθη εδραίωση του κοινοβουλευτ ισμού  στο πλαίσιο του
συντάγματος του 1844

Εξάλλου, γ ια την πολιτ ική ενεργοποίηση μεγάλων τμημάτων
του πληθυσμού και  γ ια τη σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους
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δικαίου, δεν θα αρκούσε μια διαδικασία μίμησης. Χαρακτηριστικά
είναι και όσα καταγράφει το δεύτερο ιστορικό παράθεμα. Η
καθολική ψηφοφορία προώθησε την πολιτ ική χε ιραφέτηση των
λαϊκών στρωμάτων και  συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας
δημοκρατικής ιδεολογίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των
κοινοβουλευτ ικών θεσμών. Τα κόμματα αποτελούσαν αναγκαιότητα
της εποχής και  ανταποκρίνονταν στ ις ανάγκες των ανθρώπων που
τα συγκρότησαν. Πάντως, τα κόμματα αυτής της περιόδου δεν
μπορούν να χαρακτηρισθούν με σημερινούς όρους (αριστερά-δεξ ιά,
προοδευτ ικά-συντηρητικά).

ΘΕΜΑ Β2

Την αστική αποκατάσταση των προσφύγων ανέλαβε περισσότερο
το κράτος και  λ ιγότερο η ΕΑΠ, η οποία πρόσφερε οικονομική
βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό επιχε ιρήσεων, ο ικοτεχνικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (όπως η ταπητουργία). Σε αντ ίθεση με
την αγροτική αποκατάσταση, η αστική περιλάμβανε περισσότερο
στέγαση και όχι πρόνοια γ ια εύρεση εργασίας.

Η αστική στέγαση ξεκίνησε από την Αθήνα με τη δημιουργία
τεσσάρων συνοικ ισμών: της Καισαριανής, του Βύρωνα, της Νέας
Ιωνίας και  της Κοκκιν ιάς στον Πειραιά. Γ ια τη στέγαση των αστών
προσφύγων υιοθετήθηκε η δημιουργία συνοικ ισμών με επέκταση των
πόλεων στ ις οποίες αυτοί  ήταν προσωρινά εγκατεστημένοι.
Προκρίθηκε – εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις – το σύστημα της
ανέγερσης μικρών κατοικ ιών, μονοκατοικ ιών/ δ ιπλοκατοικ ιών/
τετρακατοικ ιών, μονώροφων ή διώροφων, με ένα ή δύο δωμάτια,
κουζίνα και τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους. Το κράτος ή η
ΕΑΠ ανέθεταν την ανέγερση των συνοικ ισμών σε εργολάβους ή
φρόντ ιζαν να εφοδιάζουν τους πρόσφυγες με τα απαραίτητα μέσα
για να κατασκευάσουν οι ίδ ιο ι τα σπίτ ια τους. Σχετικές είναι και οι
πληροφορίες που μας παρέχονται από την αφήγηση της
Μαριάνθης Καραμουσά, από το χωριό Μπαγάρασι, όπως αυτή
καταγράφεται στο δεύτερο παράθεμα.  Σύμφωνα, λοιπόν, με τη
μαρτυρία της, το 1924 άρχισε η δημιουργία συνοικ ισμών στον
Ποδονίφτη (Νέα Ιωνία), στους Ποδαράδες (Περισσό), περιοχή που
δεν αναφέρεται σχολικό βιβλίο, και στην Κοκκιν ιά. Στο κε ίμενο της

μαρτυρίας περιγράφεται  η μέθοδος της κατάληψης και κατοχής με
την οποία οι πρόσφυγες κατοχύρωναν την ιδ ιοκτησίας μιας κατοικ ίας
(«πήγαινες εκεί, κρεμούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι άλλο είχες σ’ ένα
δωμάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου») και τα προβλήματα που
αντιμετώπισαν, καθώς τα περισσότερα σπίτ ια ήταν ημιτελή και
ακατάλληλα γ ια κατοίκηση («ατελείωτα ήταν ακόμη˙ κεραμίδια δεν
είχανε, πόρτες δεν ε ίχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και μερικά που
είχανε πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις
βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να μαγειρέψουνε…»),
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γεγονός που μαρτυρεί  εν μέρει και την προχειρότητα ή τη βιασύνη με
την οποία το κράτος και  η ΕΑΠ κατά περιπτώσεις επιτέλεσαν το έργο
τους.

Η οικοδόμηση των συνοικ ισμών, ελλε ίψει χρόνου και χρημάτων,
συχνά δεν συνδυαζόταν με έργα υποδομής (ύδρευση, αποχετευτ ικό
σύστημα, οδικό δίκτυο. Χώροι πράσινου κ.α.). Παρά την
ομοιομορφία που επικρατούσε, υπήρχε ελαφρά διαφοροποίηση των
κατοικ ιών του ενός συνοικ ισμού από τις κατοικ ίες του άλλου, ως
προς το εμβαδόν, την ποιότητα κατασκευής και τη λε ιτουργικότητα.
Ιδρύθηκαν ακόμη προσφυγικοί ο ικοδομικοί συνεταιρ ισμοί  και
χορηγήθηκαν άτοκα δάνεια σε προσφυγικές ο ικογένε ιες γ ια τη
στέγασή τους. Όπως, χαρακτηριστικά επισημαίνει το πρώτο
παράθεμα, η ΕΑΠ ως το τέλος του 1929 ε ίχε κτ ίσε ι 27.000 περίπου

κατοικ ίες σε 125 νέους συνοικ ισμούς και το κράτος 25.000 κατοικ ίες.
(Πιθανότατα οι 125 συνοικισμοί δημιουργήθηκαν σε ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο στην περιοχή της
πρωτεύουσας.)

Υπήρχαν, βέβαια, και ο ι εύποροι  πρόσφυγες, που ε ίχαν τη
δυνατότητα να φροντ ίσουν μόνοι τους γ ια τη στέγασή τους. Αυτοί
στην αρχή ήταν σε θέση να νοικ ιάσουν ή να αγοράσουν κατοικ ίες
μέσα στ ις πόλεις και έτσι να αναμειχθούν με τους γηγενε ίς.
Αργότερα ανέλαβαν οι  ίδ ιο ι  πρωτοβουλίες γ ια την ίδρυση οικ ισμών.
Η διαδικασία ήταν η ακόλουθη: ίδρυαν έναν οικοδομικό
συνεταιρ ισμό, αγόραζαν μία έκταση σε προνομιούχο περιοχή και
οικοδομούσαν αστικές κατοικ ίες καλής ποιότητας. Τέτοιο ι ο ικ ισμοί
ήταν η Νέα Σμύρνη στην Αθήνα και  η Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο
αντίθετο άκρο βρίσκονταν οι άποροι πρόσφυγες που δεν ε ίχαν
κατορθώσει  να αποκατασταθούν ακόμη. Εγκαταστάθηκαν σε
καλύβες, χαμόσπιτα και  άλλες πρόχειρες κατασκευές στ ις παρυφές
παλιών οικ ισμών, ή δημιούργησαν παραγκουπόλεις γύρω από τους
προσφυγικούς συνοικ ισμούς. Έτσι , σε άθλιες συνθήκες, επρόκειτο
να ζήσουν γ ια πολλά χρόνια. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το
πρώτο παράθεμα, στο οποίο αναφέρεται ότ ι το πρόβλημα της

άθλιας διαβίωσης δεν ε ίχε λυθεί , καθώς εξακολουθούσαν να
παραμένουν σε αυτοσχέδιες τσίγκ ινες παράγκες 30.000 περίπου
προσφυγικές ο ικογένε ιες.
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

2008  
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄  

ΘΕΜΑ Α1  

Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α (γεγονότα) 
αντιστοιχίζοντάς τους με τις χρονολογίες της Στήλης Β (περισσεύουν δύο 
χρονολογίες).  

 

Στήλη Α: 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Στήλη Β: 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 

1. Απόβαση ελληνικού στρατού στη 
Σμύρνη  

1927 

2. Εμφάνιση της κοινοβουλευτικής 
ομάδας των Ιαπώνων  

1923 

3. Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος  1920 

4. Συμφωνία της Άγκυρας  1919 

5. Σύμβαση της Λοζάνης  1906 

 1908 

 1930 
 

Μονάδες 10  

Α1.2. Να αιτιολογήσετε γιατί:  

α. Ήταν θετική η συμβολή της υπερπόντιας μετανάστευσης στην 
ελληνική οικονομία πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους.  

β. Στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου
 

αιώνα δεν 
προέκυψαν ταξικά κόμματα.  

γ. Η συνεργασία Κεμάλ − Μπολσεβίκων λειτούργησε ως ταφόπετρα του 
Ποντιακού ζητήματος.  

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Α2  

Α2.1. Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε και μεθοδεύτηκε ο πρώτος διωγμός 
του 1914 εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;  

Μονάδες 15  

Α2.2. Ποια ήταν η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης (μονάδες 5) και ποια 
ήταν η αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάμεων (μονάδες 5) αμέσως μετά την 
επίσημη έκδοση του πρώτου ενωτικού Ψηφίσματος των Κρητών (24 
Σεπτεμβρίου 1908) και μέχρι το 1910;  

Μονάδες 10  
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ΟΜΑ∆Α Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1  

α. Ποια επίπτωση είχε για την ελληνική οικονομία η ήττα του Βενιζέλου στις 
εκλογές του Νοεμβρίου του 1920;  

Μονάδες 10  

β. Πώς η νέα κυβέρνηση αντιμετώπισε το οικονομικό αδιέξοδο, που 
δημιουργήθηκε από την ανάκληση του ιδιόμορφου εξωτερικού δανείου, το 
οποίο είχε εγκριθεί από τους Συμμάχους, για να χρηματοδοτηθεί η 
συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο;  

Μονάδες 15  

Στην απάντησή σας να συνδυάσετε τις ιστορικές σας γνώσεις με τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει το ακόλουθο κείμενο.  
 
Κείμενο  

Τελικά, το 1922 η κυβέρνηση επέβαλε έναν ιδιότυπο συνδυασμό υποτίμησης 
και εσωτερικού δανείου. Όσοι κατείχαν τραπεζογραμμάτια1

 

(δηλαδή περίπου οι 
πάντες, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα) υποχρεώθηκαν να 
τα διχοτομήσουν, να ανταλλάξουν το μισό τραπεζογραμμάτιο με κρατικά 
ομόλογα και να κρατήσουν το άλλο μισό, το οποίο διατήρησε την ονομαστική 
αξία τού ολοκλήρου. Αλλά και τα νέα χρηματικά μέσα που απέκτησε έτσι το 
∆ημόσιο δεν έσωσαν την κατάσταση: απορροφήθηκαν πολύ γρήγορα από τις 
συνεχώς αυξανόμενες δημόσιες δαπάνες και τον πληθωρισμό.  

1

 

τραπεζογραμμάτιο: χαρτονόμισμα  

Γ.Β. ∆ερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 1830-1920, τ. Β΄,  
Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Αθήνα 2005, σ.886  

 

ΘΕΜΑ Β2  

Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο κείμενο και τις 
συνδυάσετε με τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:  

α. Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη 
Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη;  

Μονάδες 10  

β. Ποια μέτρα πήρε η ΕΑΠ για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων;  
Μονάδες 15  

 

Κείμενο  

Οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν τους πρόσφυγες κυρίως στις πιο 
εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη, είτε αγροτικά 
είτε αστικά. Επιδιώχθηκε πρώτα ν’ αποκατασταθούν στις περιουσίες που είχαν 
εγκαταλείψει οι Τούρκοι, αλλά, επειδή οι οικισμοί ήταν συγκριτικά λίγοι 
κτίστηκαν εκατοντάδες νέοι συνοικισμοί, ορισμένοι από τους οποίους αργότερα 
εξελίχθηκαν σε αξιόλογα οικονομικά κέντρα. Οι κυβερνήσεις τούς δίνουν γαίες 
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και τα πρώτα μέσα και ζώα για την καλλιέργεια της γης. Στις χώρες αυτές ιδίως 
προβαίνουν ακόμη στην εκτέλεση μεγάλων έργων πολιτισμού, ανοίγουν 
δρόμους, κατασκευάζουν γέφυρες, εκτελούν μεγάλα λιμενικά έργα· επίσης 
εκτελούν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις 
περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της ∆ράμας και της Θεσσαλονίκης: 
διευθετούν προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειμάρρων και μεγάλων ποταμών, 
όπως του Αξιού, του Στρυμόνα κλπ., που με τις πλημμύρες τους νέκρωναν τις 
παρόχθιες γαίες σε μεγάλο βάθος, αποξηραίνουν λίμνες [...] και τις γαίες τις 
παραδίδουν σε ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς. Έπρεπε ακόμη να γίνουν 
εξυγιαντικά έργα, για να καταπολεμηθούν οι ελώδεις πυρετοί, ο τύφος, η 
φυματίωση, να ιδρυθούν ιατρικοί σταθμοί, φαρμακεία κλπ. Τα μεγάλα 
αρδευτικά έργα μεταβάλλουν την ανάγλυφη όψη της Μακεδονίας και 
προκαλούν το θαυμασμό των πολιτισμένων λαών.  

Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σσ. 383-385  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 

Α.1.1. 

1. - 1919 
2. - 1906 
3. - 1927 
4. - 1930 
5. - 1923 

 

Α.1.2. 

α. σελ. 48: «Το 1910 οι πρόοδοι της εθνικής οικονομίας � 
εμβασμάτων των μεταναστών». 

β. σελ. 84: «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης � του ενεργού 
πληθυσμού.» 

γ. σελ. 251- 252: «Το πολιτικό γεγονός που λειτούργησε ως 
ταφόπετρα � σύμμαχοι με τους Έλληνες». 

 

Α.2.1. 

σελ. 138: «Τους πρώτους μήνες του 1914 έγιναν αθρόες 
μετακινήσεις � σε βάρος των Ελλήνων».  
σελ. 139: «Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες (στη διάρκεια 
του πρώτου διωγμού) � όσοι συνελήφθησαν, εκτελέστηκαν». 
 

Α.2.2. 

σελ. 217–218: «Για την επίσημη έναρξη της νέας περιόδου της 
πολιτ ικής ζωής στη Κρήτη μετά την έκδοση του επίσημου ενωτικού 
Ψηφίσματος από την Κρητική Κυβέρνηση (24 Σεπτεμβρίου 1908), 
σχηματίστηκε προσωρινή διακομματική Κυβέρνηση � το οποίο 
απέκοψε τον ιστό της». 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 

Β1 

α) Το Νοέμβριο του 1920 η φιλοσυμμαχική κυβέρνηση του Βενι-
ζέλου έχασε τις εκλογές και την εξουσία ανέλαβαν τα 
φιλοβασιλικά κόμματα, τα οποία έσπευσαν να επαναφέρουν τον 
ανεπιθύμητο στους Συμμάχους βασιλιά Κωνσταντίνο. Οι Σύμ-
μαχοι, σε αντίποινα έσπευσαν να αποσύρουν την κάλυψη του 
χαρτονομίσματος και έτσι, ένα μεγάλο μέρος της νομισματικής 
κυκλοφορίας βρέθηκε χωρίς αντίκρισμα. 

 
 Για την ευχερέστερη κατανόηση των γραφομένων κρίνεται 

σκόπιμο να παρουσιαστεί η ιδιόμορφη νομισματική 
ισορροπία στην Ελλάδα, η οποία ανατράπηκε μετά τις 
εκλογές του 1920.  
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 Όταν, με την επέμβαση των Συμμάχων ενοποιήθηκε το 1917 η 
χώρα υπό τον Βενιζέλο, στάθηκε αδύνατο να αναλάβει, χωρίς 
εξωτερική αρωγή, το κόστος της συμμετοχής στον πόλεμο. Οι 
σύμμαχοι προχώρησαν τότε σ’ έναν ιδιόμορφο δανεισμό της 
χώρας, που θα είχε οδυνηρές συνέπειες στο μέλλον. Η Γαλλία, η 
Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ ενέκριναν κατ’ αρχήν μεγάλα 
δάνεια προς την Ελλάδα: 12.000.000 λίρες Αγγλίας, 
300.000.000 γαλλικά φράγκα και 50.000.000 δολάρια ΗΠΑ. Ο 
δανεισμός ήταν όμως θεωρητικός. Τα ποσά δεν εκταμιεύτηκαν 
ούτε δόθηκαν στην Ελλάδα. Θεωρήθηκαν κάλυμμα για την 
έκδοση χαρτονομίσματος, με το οποίο η κυβέρνηση του 
Βενιζέλου θα χρηματοδοτούσε την πολεμική της προσπάθεια. 
Ένα είδος αποθέματος, δηλαδή, σε χρυσό και συνάλλαγμα, που 
δεν βρισκόταν όμως υπό τον έλεγχο της χώρας. Η Ελλάδα, 
πάντως, χρηματοδότησε με τον τρόπο αυτό την πολεμική της 
προσπάθεια στο μακεδονικό μέτωπο, την εκστρατεία στην 
Ουκρανία και την Κριμαία, και την πρώτη φάση της στρατιωτικής 
εμπλοκής στη Μικρά Ασία. Οι συνέπειες της ιδιόμορφης 
νομισματικής ισορροπίας δεν άργησαν να φανούν. 

 
β. Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις που είχε για την Ελλάδα η 

απόσυρση της κάλυψης του χαρτονομίσματος, ήδη από το 1918 
και μετά, ο κρατικό ισολογισμός έκλεινε με παθητικό, ενώ 
ταυτόχρονα η παρουσία στη Μικρά Ασία εξελίχθηκε σε σκληρό 
και δαπανηρό πόλεμο. Το Μάρτιο του 1922 τα δημοσιονομικά 
δεδομένα έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο το οποίο 
αντιμετωπίστηκε με έναν απρόσμενο τρόπο. Λίγους μήνες πριν 
από την κατάρρευση του Ελληνικού Μετώπου στην Μικρά Ασία, 
η Κυβέρνηση προέβη σε ένα πρωτότυπο εσωτερικό αναγκαστικό 
δάνειο, με διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Το αριστερό 
τμήμα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγρα-
φόμενης αξίας, ενώ το δεξιό ανταλλάχθηκε με ομολογίες του 
∆ημοσίου .  

 
 Ανάλογες είναι και οι πληροφορίες που εξάγονται από το 

ιστορικό παράθεμα ,  όπου αναφέρεται ο ιδιότυπος δημοσιο-
νομικός ελιγμός της τότε κυβέρνησης με την επιβολή του 
εσωτερικού δανείου και παράλληλης υποτίμησης της δραχμής. 
Στο κείμενο της πηγής σημειώνεται  ότι η νομισματική πολιτική 
είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα και αφορούσε όλα τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα (άρα εξαιρέθηκαν οι ξένοι  
επενδυτές). Με τη διαδικασία της διχοτόμησης του τραπεζο-
γραμματίου ανταλλάχθηκε το μισό με κρατικά ομόλογα, ενώ 
το άλλο μισό διατήρησε, την ονομαστική αξία του ολοκλή-
ρου.  
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Χαρακτηριστική είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με 
όσα αναφέρει το κείμενο του σχολικού βιβλίου, στο 
οποίο σημειώνεται ότι «το αριστερό τμήμα 
εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της 
αναγραφόμενης αξίας». 

 
 Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, το κράτος απέκτησε 

1.200.000 δραχμές και το πείραμα επαναλήφθηκε το 1926. 
Τελικά, ο νομισματικός ελιγμός δεν στάθηκε ικανός να προλάβει 
τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπειές της. 
Πράγματι, όπως σημειώνει και το ιστορικό παράθεμα  τα 
ποσά που εξασφάλισε το ελληνικό δημόσιο με τη διχοτόμηση του 
χαρτονομίσματος εξανεμίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
καθώς οι αυξανόμενες δημόσιες δαπάνες και ο καλπάζων πλη-
θωρισμός απορρόφησαν το εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο.   

 

Β.2. 

α) 
Μετά την ίδρυσή της (Σεπτέμβριος 1923), η ΕΑΠ, για την 
αποκατάσταση των προσφύγων, έλαβε υπόψη της ορισμένα 
κριτήρια και έδωσε προτεραιότητα στην εγκατάστασή τους στη 
Μακεδονία και ∆υτική Θράκη για τους παρακάτω λόγους: 

• ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα μουσουλμανικά 
κτήματα και τα κτήματα των βουλγάρων (σύμφωνα με τη 
συνθήκη του Νεϊγύ – Νοέμβριος 1919). Αυτό θα καθιστούσε 
τους πρόσφυγες αυτάρκεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και 
θα συντελούσε στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τα 
παραπάνω πιστοποιούνται και από το παράθεμα , καθώς 
γίνεται λόγος για τις  ελληνικές κυβερνήσεις που εγκαθιστούν 
πρόσφυγες στις πιο εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία 
και τη ∆υτική Θράκη, είτε αγροτικά είτε αστικά. Επιδιώχθηκε 
πρώτα να αποκατασταθούν στις περιουσίες που είχαν 
εγκαταλείψει οι Τούρκοι.  

• θα καλύπτονταν το δημογραφικό κενό που είχε δημιουργηθεί 
με την αναχώρηση των Μουσουλμάνων και των Βουλγάρων 
και τις απώλειες που προκάλεσαν οι συνεχείς πόλεμοι (1912–
1922). Επιπλέον, έτσι εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές. 

• υπήρξε μέριμνα να αποκτήσουν οι πρόσφυγες απασχόληση 
ίδια ή συναφή με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους. Έτσι, 
έγινε προσπάθεια από την ΕΑΠ να εγκατασταθούν γεωργοί 
πρόσφυγες στα μέρη όπου θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις 
καλλιέργειες που ήδη γνώριζαν. Καλλιεργητές δημητριακών 
εγκαταστάθηκαν σε πεδινά μέρη της Μακεδονίας και της 
∆υτικής Θράκης, καπνοπαραγωγοί σε κατάλληλα εδάφη της 
Ανατολικής Μακεδονίας και τη ∆υτική Θράκη, σηροτρόφοι στο 
Σουφλί και την Έδεσσα. 
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β) 

Η αγροτική αποκατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος ήταν έργο της 
ΕΑΠ. Απέβλεπε στη δημιουργία μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών. Η 
εγκατάσταση των προσφύγων έγινε σε εγκαταλελειμμένα χωριά, σε 
νέους συνοικισμούς προσαρτημένους σε χωριά και σε νέους 
αμιγώς προσφυγικούς συνοικισμούς. Στο κείμενο της πηγής 
επιβεβαιώνεται  η οικοδόμηση εκατοντάδων νέων συνοικισμών, μια 
και οι λίγοι οικισμοί που είχαν εγκαταλείψει οι Τούρκοι δεν 
επαρκούσαν για την εγκατάσταση του συνόλου των αγροτών 
προσφύγων. Παράλληλα, σημειώνεται και η εξέλιξη των νέων 
οικισμών σε αξιόλογα οικονομικά κέντρα. 
 
Ο παραχωρούμενος κλήρος ποίκιλλε ανάλογα με το μέγεθος της 
οικογένειας των προσφύγων, την ποιότητα του εδάφους, το είδος 
της καλλιέργειας και τη δυνατότητα άρδευσης. Συνήθως ο κλήρος 
δεν αποτελούσε ενιαία έκταση αλλά τεμάχια αγρών που βρίσκονταν 
σε διαφορετικές τοποθεσίες. Στην αρχή η διανομή από τις 
υπηρεσίες εποικισμού ήταν προσωρινή. Θα γινόταν οριστική μετά 
την κτηματογράφηση από την τοπογραφική υπηρεσία του 
Υπουργείου Γεωργίας. Εκτός από τη γη παραχωρούνταν στέγη 
εργαλεία, σπόροι, λιπάσματα και ζώα. Στο ιστορικό παράθεμα 
επιβεβαιώνονται  οι παροχές των κυβερνήσεων στους πρόσφυγες. 
Ειδικότερα, γίνεται λόγος για την παραχώρηση γαιών, ζώων για την 
καλλιέργεια της γης και «πρώτων μέσων» με τα οποία πιθανόν 
νοούνται και οι σπόροι με τα λιπάσματα. 
 
Για τη στέγαση τηρήθηκε το σύστημα της ανέγερσης των οικιών 
απευθείας από την ΕΑΠ (εργολαβία) ή της ανέγερσης από τους 
ίδιους τους πρόσφυγες με τη χορήγηση όλων των οικοδομικών 
υλικών (αυτεπιστασία). Τα κτίσματα ήταν, συνήθως, δύο δωμάτια, 
μια αποθήκη και ένας στάβλος. Την αξία του παραχωρούμενου 
κλήρου θα πλήρωναν οι πρόσφυγες με δόσεις. Ο τίτλος που 
δινόταν στους κληρούχους ήταν τίτλος απλής κατοχής. Θα γινόταν 
τίτλος πλήρους κυριότητας αργότερα, μετά την αποπληρωμή του 
χρέους. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ,- το 1930, τα χρέη των αγροτών 
προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα. 
 
Το κείμενο της πηγής παρέχει πληθώρα πληροφοριών για τη δράση 
της ΕΑΠ. Ωστόσο, πρέπει απαραιτήτως να σημειωθεί η 
απουσία στο παράθεμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης 
αναφοράς στην ΕΑΠ, αφού ο Απ. Βακαλόπουλος καταγράφει 
τις ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων, τις οποίες 
προφανώς ο μαθητής οφείλει να ταυτίσει με τη δράση της ΕΑΠ.  
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σημεία του παραθέματος 
που συνδέονται με σχετικά δεδομένα του σχολικού 
βιβλίου τα οποία οι μαθητές, καθώς πρόκειται για 
ερώτηση ανοικτού τύπου, μπορούν να τα συμπεριλάβουν 
στην απάντησή τους.  
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Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα, αποτέλεσε μια πρωτοφανή 
ανθρώπινη τραγωδία, παράλληλα λειτούργησε και ως καταλύτης 
στη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας. Οι χρόνιες ανεπάρκειες της 
ελληνικής διοίκησης έπρεπε να ξεπεραστούν ταχύτατα, για να 
αποφευχθεί μια ολική καταστροφή μια και το 1923 και το 1924, οι 
θάνατοι από τις αρρώστιες μάστιγες της εποχής, τη φυματίωση και 
την ελονοσία, πολλαπλασιάστηκαν, κάνοντας αναγκαίες και 
επείγουσες τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Πράγματι, οι 
αρρώστιες κατέβαλλαν τους πρόσφυγες που ήταν ταλαιπωρημένοι, 
πρόχειρα στεγασμένοι και υποσιτίζονταν. Ο τύφος, η γρίπη, η 
φυματίωση (κυρίως στις πόλεις) και η ελονοσία (κυρίως στην 
ύπαιθρο) τους θέριζαν. Σύμφωνα μάλιστα και με στοιχεία της 
Κοινωνίας των Εθνών, ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων 
πέθαναν μέσα σ’ ένα χρόνο από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Τα 
παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται από το κείμενο του 
ιστορικού παραθέματος, στο οποίο γίνεται λόγος  για τα 
εξυγιαντικά μέτρα στα οποία προέβησαν οι τότε κυβερνήσεις. 
Ιδρύθηκαν ιατρικοί σταθμοί και φαρμακεία προκειμένου να 
καταπολεμηθούν «οι ελώδεις πυρετοί, ο τύφος και οι φυματίωση» 
 
Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανομή στους πρόσφυγες 
υποχρέωσε το κράτος να αναλάβει την κατασκευή μεγάλων 
εγγειοβελτιωτικών έργων, κυρίως στη Μακεδονία, και έτσι 
αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. (Στο σύνολο της Ελλάδας οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 50%). Προς 
επίρρωση των όσων αναφέρθηκαν, το κείμενο της πηγής 
καταγράφει τ ις εξελίξεις  στην αγροτική οικονομία της χώρας μετά 
την άφιξη των προσφύγων. Ειδικά στην περιοχή της Μακεδονίας 
(πεδιάδες Σερρών, ∆ράμας και Θεσσαλονίκης) εκτελέστηκαν 
εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα που περιλάμβαναν τη 
διευθέτηση χειμάρρων και μεγάλων ποταμών όπως του Αξιού και 
του Στρυμόνα, αποτρέποντας τις καταστροφικές τους πλημμύρες και 
την αποξήρανση λιμνών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πηγή  
ότι από τα συγκεκριμένα έργα δεν επωφελήθηκαν μόνο οι 
πρόσφυγες αλλά και οι γηγενείς ακτήμονες. 
 
Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη χώρα οι 
συνέπειες του Μικρασιατικού πολέμου, ανέδειξαν την ανάγκη για 
σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της χώρας. Στο ιστορικό 
παράθεμα αναφέρεται η σχετική δραστηριοποίηση των ελληνικών 
κυβερνήσεων με την εκτέλεση «μεγάλων έργων πολιτισμού». 
Σημειώνεται χαρακτηριστικά η διάνοιξη δρόμων, η κατασκευή 
γεφυρών και η εκτέλεση μεγάλων λιμενικών έργων.  
 
 



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

2009 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄  

 

ΘΕΜΑ Α1 

Α.1.1 Να αντιστοιχίσετε τους πολιτικούς άνδρες (Στήλη Α) με την πολιτική 
τους θέση (Στήλη Β). Στη Στήλη Β περισσεύουν 2 θέσεις. 

 
Στήλη Α Στήλη Β 

1. Ι. Κωλέττης α. Υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής 
αλληλεγγύης. 

2. Χ. Τρικούπης β. Επιζητούσε την κοινωνικοποίηση των 
μέσων παραγωγής. 

3. Θ. Δηλιγιάννης γ. Έβλεπε στο πρόσωπο του βασιλιά το 
σύμβολο της εθνικής ενότητας. 

4. Ε. Βενιζέλος δ. Εξέφραζε με την πολιτική του δράση 

τα αιτήματα της "νέας γενιάς". 
5. Δ. Ράλλης ε. Επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής 

δικτατορίας. 

 στ. Επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε 

κόστος. 

 ζ. Κατοχύρωσε συνταγματικά τη 

μονιμότητα των δικαστικών και των 
δημοσίων υπαλλήλων. 

Μονάδες 10 

Α.1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α. Φεντερασιόν 
β. πεδινοί 
γ. Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη). 

Μονάδες 15 

 
 

ΘΕΜΑ Α2 

Α.2.1 Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Μεγάλων 
Δυνάμεων στο κίνημα του Θερίσου, πριν οργανωθεί στο Θέρισο η 
"Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης"; 

Μονάδες 15 

 
Α.2.2 Πώς διοικήθηκε η Τραπεζούντα κατά την περίοδο 1916-1918; 

Μονάδες 10 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Β1 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των 
παραθεμάτων που σας δίνονται, να αναφερθείτε στα οφέλη της Ελλάδας από 
τους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και στα προβλήματα που προέκυψαν από 
την ενσωμάτωση των νέων περιοχών στον εθνικό κορμό. 

Μονάδες 25 

Κείμενο Α 
 
Μολονότι η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη από τους Βαλκανικούς Πολέμους, η 
ελληνική οικονομία έδινε κάποια σημεία ανόρθωσης, οφειλόμενα ίσως στην 
αναθέρμανση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος μετά τη γενική 
ευφορία που δημιούργησαν οι σαρωτικές στρατιωτικές επιτυχίες, 
επιτρέποντας στον ελληνικό λαό να ατενίζει το μέλλον με πρωτόγνωρη 
αισιοδοξία. [...] 

Ό,τι συνέβαλε τα μέγιστα στο κλίμα σιγουριάς και αισιοδοξίας ήταν ο 
ενθουσιασμός για τις στρατιωτικές επιτυχίες. [...]  Η παραγωγική δυνατότητα 
όσων περιοχών προσαρτήθηκαν και η παρεπόμενη επέκταση της εσωτερικής 
αγοράς ασφαλώς προοιωνίζονταν λαμπρό μέλλον. [...]  Επιπλέον, οι 
στρατιωτικές επιτυχίες υπαγόρευαν τη διαρκή πολεμική ετοιμότητα των 
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προάσπιση των νέων εδαφών, αφού 
τόσο η Τουρκία όσο και η Βουλγαρία δεν θα αποδέχονταν μάλλον τις εδαφικές 
τους απώλειες. Η επέκταση όμως της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας 
αναπόφευκτα καταπονούσε την οικονομία της. 

Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο 1917-1918, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000, σσ. 238-239 

 
Κείμενο Β 

 
[...] Το 1913 η ύπαιθρος της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης έμοιαζε 
περισσότερο με την νοτιοελλαδική ύπαιθρο των αρχών του 19ου, παρά με 
εκείνη των αρχών του 20ου αιώνα. Εκτεταμένα έλη κάλυπταν τις πεδινές 
περιοχές, η ελονοσία ενδημούσε, η πληθυσμιακή πυκνότητα ήταν χαμηλή. 
Κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας ήταν τα τσιφλίκια, που συνδυάζονταν με την 
ημινομαδική κτηνοτροφία. Η οικονομία των νέων επαρχιών αντιμετώπιζε 
πρόσθετα προβλήματα κι απ' το γεγονός ότι έως τότε ήταν προσανατολισμένη 
προς τα οικονομικά και πολιτικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από 
τα οποία είχε αποκοπεί. 

Επιπλέον, στις νέες βόρειες επαρχίες κατοικούσε ένα μωσαϊκό από 
διαφορετικές φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες. [...] 

Αλέξης Φραγκιάδης, Ελληνική Οικονομία 19ος - 20ός αιώνας, 
Νεφέλη, Αθήνα 2007, σσ. 127-128 
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ΘΕΜΑ Β2 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το 
παράθεμα που σας δίνεται, να παρουσιάσετε τη διάσταση προσφύγων και 
γηγενών, όπως αυτή εκφράστηκε στην οικομική (μονάδες 6), πολιτική 
(μονάδες 4) και κοινωνική ζωή (μονάδες 15) μέχρι τη δεκαετία του 1940. 

Μονάδες 25 

Κείμενο 

 
Η απομόνωση του προσφυγικού συνόλου απέναντι στην ελληνική κοινωνία 
αίρεται σιγά σιγά. [...] 

Ολόκληρος ο ντόπιος πληθυσμός που είχε πια εξοικειωθεί με το θέαμα των 
εκκλησιών και των θεάτρων κατειλημμένων από τις προσφυγικές ομάδες, που 
είδε τα σπίτια του να επιτάσσονται, που απόκτησε τη συνήθεια να 
ενημερώνεται καθημερινά από τον τύπο για την υπόθεση των προσφύγων, 
μαθαίνει τώρα να ζει και να συνεργάζεται μαζί τους στη γειτονιά, στο σχολείο, 
στους τόπους δουλειάς ή στο κοινοβούλιο. [...] 

Μέσα στις επερχόμενες δεκαετίες [...] πρόσφυγες θα κατακτήσουν όλο το 
φάσμα των ελεύθερων επαγγελμάτων. Πρόσφυγες θα πλημμυρίσουν τα 
πνευματικά κέντρα. Πρόσφυγες θα γεμίσουν τα εργοστάσια — είτε ως 
εργάτες, είτε ως εργοδότες. 

Η ένταξη, όπως είναι φυσικό, δεν πραγματοποιείται μέσα στην τέλεια αρμονία 
ούτε χωρίς αντίδραση από την πλευρά των αυτοχθόνων. Είναι επίσης 
φυσιολογικό, παράλληλα με τις "διαπραγματεύσεις" με τους ντόπιους, να 
αυξάνουν οι διαφορές απόψεων. Ο αρχικός φόβος για μια κοινωνική 
αναστάτωση που θα οφειλόταν στην παρουσία των χιλιάδων περιθωριακών 
ατόμων αφήνει τη θέση του σε ανησυχίες σχετικές με τον ανταγωνισμό στον 
οικονομικό και επαγγελματικό τομέα, ανησυχίες που αγγίζουν όλα τα ελληνικά 
κοινωνικά στρώματα. Η ντόπια αστική τάξη από τη μια μεριά συνθηκολογεί κι 
από την άλλη αντιστέκεται και η δυσαρέσκεια παραμένει άλλοτε σιωπηρή κι 
άλλοτε έκδηλη. 

Η αγροτική και η εργατική τάξη βλέπουν να εμπλουτίζεται το δυναμικό τους με 
ικανοποίηση αλλά ταυτόχρονα και με σκεπτικισμό. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι 
αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις, που υποβόσκουν ή εκδηλώνονται, δεν 
κάνουν άλλο παρά να επιβεβαιώνουν το πρώτο αληθινό βήμα της κοινωνικής 
ανάμιξης. 

Βίκα Δ. Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση 
της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα (1920-1930), 

Επικαιρότητα, Αθήνα 1984, σσ. 260-263 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄  

Α.1.1.  1. ε 
2. στ 
3. α 
4. ζ 
5. γ 

 
Α.1.2 Φεντερασιόν: σελ. 46: «Η μεγάλη πολυεθνική οργάνωση της 

Θεσσαλονίκης … εργατικής ιδεολογίας στη χώρα». 
Πεδινοί: σελ. 77: «Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη … 

πτυχιούχους και στους μικροκαλλιεργητές». 
Εθνικό κόμμα: σελ. 92: «Το εθνικό κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη … 

να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί». 
 
Α.2.1 σελ. 213: «Το βασιλικό περιβάλλον στην Αθήνα … συμπαράσταση 

προς τους Επαναστάτες» και σελ. 212: «Ο Πρίγκιπας Γεώργιος, με τη 
συγκατάθεση των Μεγάλων Δυνάμεων κήρυξε το στρατιωτικό νόμο σε 
όλη την Κρήτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας των 36 ωρών που είχε 
δώσει στους επαναστάτες του Θερίσου  να καταθέσουν τα όπλα». 

 
Α.2.2 σελ. 249: «Λίγες μέρες πριν από τη ρωσική κατοχή … στην κατοχή 

των Νεοτούρκων». 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β.1. 
Το κόστος των βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν κλόνισε 

όμως την εθνική οικονομία, όπως συνέβαινε με τις στρατιωτικές 
κινητοποιήσεις του 19ου αιώνα. Στο πρώτο ιστορικό παράθεμα 
επιβεβαιώνεται η δημοσιονομική επιβάρυνση του ελληνικού κράτους 
στη διάρκεια των πολέμων (η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη από τους 
Βαλκανικούς πολέμους). Παράλληλα, επισημαίνεται η συνεχής 
οικονομική αιμορραγία που θα βίωνε το ελληνικό κράτος και στο μέλλον 
λόγω των επενδύσεων σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Στο δύσκολο 
έργο της διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας και της κατοχύρωσης 
των νέων περιοχών στον εθνικό κορμό, επρόκειτο να αντιμετωπίσει τις 
συνεχείς εδαφικές διεκδικήσεις των ηττημένων του Α΄ Βαλκανικού 
πολέμου (Τουρκίας) και του Β΄ Βαλκανικού πολέμου (Βουλγαρίας). 
Ωστόσο, πέρα από το κόστος της χρηματοδότησης των πολέμων και 
της αναμενόμενης «επέκτασης της αμυντικής θωράκισης», τονίζεται η 
αντοχή που επέδειξε η ελληνική οικονομία, όπως και η ανορθωτική 
τάση, γεγονός που οφείλεται, σύμφωνα με το συγγραφέα, στην 
«αναθέρμανση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος» ως 
απότοκο της γενικής ευφορίας μετά τις αλλεπάλληλες στρατιωτικές 
επιτυχίες.  

Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα βγήκε ιδιαίτερα κερδισμένη 
από τον πόλεμο. Ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές (Ήπειρο, Δυτική και 
Κεντρική Μακεδονία, Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη) και εκατομμύρια νέους 
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κατοίκους. Τα εδάφη της αυξήθηκαν κατά 70% περίπου (Από 65.000 σε 
108.800 τετρ. χλμ.) και ο πληθυσμός της κατά 80% (από 2.700.000 σε 
4.800.000 κατοίκους). Το κυριότερο όμως ήταν οι νέες οικονομικές 
προοπτικές. Τα νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν ως επί το πλείστον πεδινά και 
αρδευόμενα, πράγμα που δημιουργούσε άριστες προοπτικές για τη γεωργική 
παραγωγή. Χαρακτηριστικά είναι και τα όσα καταγράφει το κείμενο της 
πρώτης πηγής. Η θετική, για την Ελλάδα, έκβαση του Α΄ και Β΄ 
Βαλκανικού πολέμου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον ελληνικό λαό 
και καλλιέργησε κλίμα σιγουριάς και αισιοδοξίας για το μέλλον. Οι νίκες 
εξύψωσαν το ηθικό των Ελλήνων και εξασφάλισαν τις προϋποθέσεις για 
ανάπτυξη των οικονομικών προοπτικών της χώρας. Τόσο η 
«παραγωγική δυνατότητα» των περιοχών που προσαρτήθηκαν, όσο και 
η αναμενόμενη διεύρυνση της καταναλωτικής αγοράς αποτελούσαν 
εχέγγυα για την περαιτέρω πρόοδο της ελληνική οικονομίας. 

Στα κέρδη των Βαλκανικών πολέμων, αλλά σε επίπεδο προώθησης 
του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και το 
παρακάτω χωρίο του σχολικού βιβλίου (σελ. 46): Η καθυστέρηση στο 
εργατικό κίνημα κράτησε ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Η 

ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, μιας πόλης με σημαντικό -για 
τα μέτρα της εποχής- βιομηχανικό υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο 
χαρακτήρα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Η μεγάλη 
πολυεθνική οργάνωση της πόλης, η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες 
σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, 
αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση της σοσιαλιστικής και εργατικής 
ιδεολογίας της χώρας. 

Στα προβλήματα που ανέκυψαν από τους βαλκανικούς πολέμους 
αναφέρεται κυρίως το δεύτερο παράθεμα, στο οποίο σημειώνεται η 
άθλια κατάσταση της υπαίθρου των νέων βόρειων επαρχιών. Η ύπαρξη 
εκτεταμένων ελών σε πεδινές περιοχές, η ελονοσία που μάστιζε τους 
αραιοκατοικημένους αγροτικούς πληθυσμούς, η τσιφλικική δομή της 
αγροτικής οικονομίας (το σχολικό βιβλίο αναφέρει ότι οι εξελίξεις στο 
αγροτικό ζήτημα προχώρησαν αργά μέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων 
(1913), οπότε το ζήτημα έγινε πιο περίπλοκο, καθώς μέσα στα νέα όρια της 
χώρας υπήρχαν και μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων) και η 
ημινομαδική κτηνοτροφία αποτελούσαν τα γενεσιουργά αίτια που 
αποτελμάτωσαν για ένα αιώνα την αγροτική οικονομία στις 
τουρκοκρατούμενες μέχρι το 1913 περιοχές της Ηπείρου, της 
Μακεδονίας και της Θράκης. Παράλληλα, οι νέες επαρχίες δεν είχαν 
πλέον σαφή και συγκεκριμένο προσανατολισμό στην οικονομική τους 
προοπτική έχοντας χάσει το σημείο αναφοράς που είχαν ως τότε λόγω 
της σύνδεσης με τα οικονομικοπολιτικά κέντρα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.  

Πέρα από τις δυσχέρειες που είχαν ανακύψει στον οικονομικό τομέα, 
το κυριότερο πρόβλημα ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις 
περιοχές αυτές. Στη σχετικά ομοιογενή Ήπειρο, για παράδειγμα, δίπλα στους 
166.000 Έλληνες, υπήρχαν το 1914, 38.000 μουσουλμάνοι (αλβανικής 
κυρίως καταγωγής) και μερικές χιλιάδες Εβραίοι. Στο δεύτερο παράθεμα 
σημειώνεται σχετικά ότι στις περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και 
της Θράκης κατοικούσε «ένα μωσαϊκό από διαφορετικές φυλετικές και 
θρησκευτικές ομάδες». Το πρώτο ιστορικό παράθεμα δεν αναφέρεται 
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ρητά στην ύπαρξη μειονοτικών ομάδων στις νέες περιοχές που 
προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα. Ωστόσο, η αναφορά στις αλυτρωτικές 
διαθέσεις της Τουρκίας και της Βουλγαρίας και η αναμενόμενη άρνησή 
τους να αποδεχτούν τις εδαφικές τους απώλειες συνδέεται πιθανόν με 
την ύπαρξη των εθνικών μειονοτήτων σ’ αυτά τα εδάφη. 

Οπωσδήποτε όμως, η Ελλάδα έγινε υπολογίσιμη πλέον δύναμη και η 
εμπιστοσύνη που ενέπνεε στις αγορές χρήματος και πιστώσεων αυξήθηκε 
σημαντικά. Η χώρα ήταν έτοιμη να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της 
ενσωμάτωσης των νέων περιοχών, όταν ξέσπασε, το καλοκαίρι του 1914, ο 
Α΄ παγκόσμιος πόλεμος.    
 
Β2 

Μετά την άφιξη των προσφύγων, σε γενικές γραμμές, υπήρξε διαφορά 
νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας μεταξύ προσφύγων και γηγενών. Οι γηγενείς 
αναφέρονταν συχνά στο ήθος των προσφύγων (κυρίως των αστών), στη 
ροπή τους για διασκέδαση και την κοσμοπολίτικη συμπεριφορά αυτών και 
των γυναικών τους. Οι πρόσφυγες από τη μεριά τους μιλούσαν για το χαμηλό 
μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των ντόπιων και πρόβαλλαν την 
ελληνικότητά τους την οποία οι ντόπιοι συχνά αμφισβητούσαν. 

Η διάσταση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε κυρίως: 
Στην οικονομική ζωή υπήρχε ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας, στην 

ιδιοκτησία της γης και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το γεγονός 
αυτό πιστοποιείται και από το παράθεμα, στο οποίο γίνεται λόγος για το ότι 
οι πρόσφυγες κατέκτησαν όλο το φάσμα των ελεύθερων επαγγελμάτων 
και γέμισαν τα εργοστάσια είτε ως εργάτες είτε ως εργοδότες. Επιπλέον, 
γίνεται λόγος για τον ανταγωνισμό στον οικονομικό και επαγγελματικό 
τομέα, ανταγωνισμός που δημιούργησε ανησυχίες σε όλα τα ελληνικά 
κοινωνικά στρώματα. Όπως είναι γνωστό, οι Έλληνες που προέρχονταν 
από τα αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας και την Κωνσταντινούπολη υπερείχαν 
σε κατάρτιση και προοδευτικές αντιλήψεις. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της 
ζωής τους, η γνώση ξένων γλωσσών, οι επαφές που είχαν αναπτύξει με την 
Ευρώπη και η πείρα που διέθεταν, όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, τους 
βοήθησαν να οργανώσουν δικές τους επιχειρήσεις ή να στελεχώσουν 
επιχειρήσεις άλλων, προσφύγων ή γηγενών. Αυτή η εξέλιξη, οδήγησε την 
ντόπια αστική τάξη αφενός να συνθηκολογήσει και να αποδεχτεί τις 
εξελίξεις, ή να αντισταθεί, με αποτέλεσμα  η δυσαρέσκεια να παραμένει 
άλλοτε σιωπηρή και άλλοτε έκδηλη. 

 Στην πολιτική ζωή, πριν ακόμη από την παροχή στέγης και εργασίας, οι 
πρόσφυγες απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα. 
Εντάχθηκαν στο κόμμα του Βενιζέλου τόσο ως ψηφοφόροι όσο και ως 
πολιτευτές, βουλευτές και υπουργοί. Οι αντιβενιζελικοί και ο αντιβενιζελικός 
τύπος καλλιεργούσαν το μίσος εναντίον τους. Παρ’ όλα αυτά, όπως 
αναφέρεται στο παράθεμα, οι ντόπιοι μαθαίνουν σιγά σιγά να 
συνεργάζονται μαζί τους στον πολιτικό τομέα και, ειδικότερα, στο χώρο 
του κοινοβουλίου. 

Στην κοινωνική ζωή, οι πρόσφυγες που κατοικούσαν στους συνοικισμούς 
ήταν απομονωμένοι, δεν είχαν συχνές επαφές με ντόπιους και προτιμούσαν 
να συνάπτουν γάμους μεταξύ τους. Δε συνέβαινε, όμως, το ίδιο με τους 
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν μέσα στις πόλεις ή τα χωριά. Ο χώρος 
εργασίας, το σχολείο, η εκκλησία και κυρίως η γειτονιά έδιναν ευκαιρίες 
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επικοινωνίας με τους ντόπιους. Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται και από το 
παράθεμα, στο οποίο γίνεται λόγος για την εξοικείωση του ντόπιου 
πληθυσμού με το θέαμα των εκκλησιών και των θεάτρων κατειλημμένων 
από τις προσφυγικές ομάδες. Ενημερώνεται καθημερινά από τον τύπο 
για την υπόθεση των προσφύγων, μαθαίνει τώρα να ζει και 
συνεργάζεται μαζί τους στη γειτονιά, στο σχολείο και στους τόπους 
δουλειάς, αλλά και στα  πνευματικά κέντρα. Σιγά σιγά άρχισαν να 
συνάπτονται μικτοί γάμοι, που με την πάροδο του χρόνου γίνονταν όλο και 
περισσότεροι. Η αντίθεση μεταξύ προσφύγων και γηγενών σε ελάχιστες 
περιπτώσεις πήρε τη μορφή ανοικτής σύγκρουσης. Ο όρος «πρόσφυγας», 
όμως, είχε στην κοινή  συνείδηση υποτιμητική σημασία, για πολλά χρόνια. 
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, στηριγμένοι στο παράθεμα, πως η ένταξη 
δεν πραγματοποιείται μέσα στην τέλεια αρμονία ούτε χωρίς αντίδραση 
από την πλευρά των αυτοχθόνων. Έτσι, στην καθημερινότητά τους 
προκύπτουν και μεγεθύνονται οι διαφορές απόψεων. 

Αξίζει να επισημανθεί πως αρχικά κυριαρχούσε ο φόβος για μια 
επικείμενη κοινωνική αναστάτωση που θα οφειλόταν στην παρουσία 
των χιλιάδων, κατά τη γνώμη των ντόπιων, περιθωριακών ατόμων, 
φόβος που αφήνει τη θέση του σε ανησυχίες που αγγίζουν όλα τα 
ελληνικά κοινωνικά στρώματα. 

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ προσφύγων και γηγενών έπαψε να 
υπάρχει μετά τη δεκαετία του 1940, άποψη που ενισχύεται και από το 
παράθεμα, αφού αναφέρεται πως η απομόνωση του προσφυγικού 
συνόλου αίρεται σιγά σιγά. Αλλά και από πιο πριν οι πρόσφυγες πρώτης 
γενιάς και αργότερα τα παιδιά και τα εγγόνια τους συμμετείχαν σε όλες τις 
δραστηριότητες στη νέα πατρίδα τους. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2010 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθμό 

ένα από τα γράμματα της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Στη 
Στήλη Ι περισσεύουν τρία ονόματα.  

 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Χαρίλαος Τρικούπης α. Διοίκηση Τραπεζούντας (1916-1918) 

2. Μητροπολίτης Χρύσανθος β. Χάρτης της Δημοκρατίας του Πόντου 

3. Σεβαστός Κυμινήτης γ. Αρχή της δεδηλωμένης 

4. Γεώργιος Θεοτόκης δ. Ίδρυση της Πολιτοφυλακής της Κρήτης 

5. Αλέξανδρος 

Κουμουνδούρος 
ε. Αιτήματα της «Νέας Γενιάς» 

6. Ιωάννης Σφακιανάκης  

7. Κ. Κωνσταντινίδης  

8. Αλέξανδρος Ζαΐμης  

Μονάδες 10  
 

Α2 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

α. Εθνικόν Κομιτάτον  

β. Ομάδα των Ιαπώνων  
γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας  

Μονάδες 15  

 

Β1 

Ποιοι συνασπίστηκαν γύρω από τον Βενιζέλο στην αντιπαράθεσή του με τον 
πρίγκιπα Γεώργιο (μονάδες 5) και ποια ήταν η αντίδρασή τους στην προκήρυξη των 

εκλογών στο τέλος του 1904; (μονάδες 5)  

Μονάδες 10  

 

Β2 

Ποιες συνταγματικές τροποποιήσεις ψήφισε η Ελληνική Βουλή το 1911 (μονάδες 8) 
και ποιους νόμους η κυβέρνηση Βενιζέλου στο ίδιο χρονικό διάστημα; (μονάδες 7) 

Μονάδες 15  
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα 

που σας δίνεται, να αναφερθείτε στην αποζημίωση των Ελλήνων ανταλλάξιμων για 
τις περιουσίες που εγκατέλειψαν και στις διαδικασίες προσδιορισμού αυτής.  

Μονάδες 25 

 

Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων 

 Τα περιουσιακά στοιχεία που εθεωρείτο ότι επιδέχονταν αποζημίωση ήταν: α) 

τα ακίνητα κάθε είδους, αστικά και αγροτικά, β) τα κινητά αγαθά που δεν 
πουλήθηκαν επί τόπου ούτε μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και γ) οι καλλιεργημένοι 

αγροί μαζί με τα προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων τα οποία 
έχασε ο ανταλλάξιμος. Ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων βρέθηκαν εκπρόθεσμοι, 

είτε γιατί ήλθαν στην Ελλάδα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (αιχμάλωτοι, 
πρόσφυγες από τη Ρωσία, Κωνσταντινουπολίτες) είτε γιατί δεν μπορούσαν να 

υποβάλουν δήλωση λόγω ασθένειας, φυλάκισης ή ανηλικιότητας (περίπτωση 
ορφανών). Η προκαταβολή θα δινόταν σε εκείνους που δεν είχαν μέχρι τότε 

αποκατασταθεί, με τη διευκρίνιση ότι η απλή υποτυπώδης στέγαση στους οικισμούς 
της ΕΑΠ (Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων) ή του ελληνικού κράτους δεν θα 

εθεωρείτο ως αποκατάσταση.  
 Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της αποζημίωσης, χωρίς να 

επιβαρυνθεί πολύ ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιών 
με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. [...] Το 20% της προσωρινής αποζημίωσης 

δόθηκε σε μετρητά και το υπόλοιπο σε ομολογίες. Παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση, 
η προσωρινή αυτή λύση δεν έκλεισε το ζήτημα. Οι προσφυγικές οργανώσεις αξίωναν 

την πλήρη αποζημίωση όπως εξάλλου προέβλεπε η σύμβαση της Λωζάνης, με 
αποτέλεσμα το θέμα να λάβει διαστάσεις και να γίνει αντικείμενο πολιτικής 

εκμετάλλευσης.  
 Για την οριστική εκτίμηση των εγκαταλειφθεισών περιουσιών συστάθηκαν 

1.114 Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης, μία ή περισσότερες για καθεμία από τις 
934 χριστιανικές κοινότητες της Τουρκίας. Τα ποικίλα προβλήματα που ανέκυψαν 

επέβαλαν αρχικά τη δημιουργία 52 Δευτεροβάθμιων Επιτροπών, 31 στην Αθήνα και 
21 στην επαρχία, και στη συνέχεια, το Μάιο του 1927, 20 Δευτεροβάθμιων 

Επιτροπών (Εφετεία της Ανταλλαγής), 8 στην Αθήνα και 12 στην επαρχία.  

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, 7ος 
 

Τόμος: Ο Μεσοπόλεμος (1922-1940), 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003, σσ. 84-85.  
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Δ1  

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα 

που σας δίνεται, να αναφερθείτε στους σκοπούς (μονάδες 5), την οργάνωση (μονάδες 
5) και το έργο (μονάδες 15) της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι τις αρχές του 1932.  

Μονάδες 25  

 

Κείμενο 

 Το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος κατοχύρωνε την ανεξαρτησία της 

από την πολιτική εξουσία με διατάξεις που ήταν από τις πιο προωθημένες της 
εποχής.[...]  

 Η κύρια αποστολή που ανατέθηκε στη νέα τράπεζα ήταν να εγγυάται τη 
μετατρεψιμότητα του νομίσματος. Για να την εκπληρώσει η τράπεζα διέθετε το 

αποκλειστικό προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων και δικαιούνταν, σύμφωνα με 
το καταστατικό της, να ελέγχει τη νομισματική κυκλοφορία και την πίστη. Το 

καταστατικό προέβλεπε ότι το εκδοτικό προνόμιο μπορούσε να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή, αν η τράπεζα αποτύγχανε να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της αξίας των 

τραπεζογραμματίων της σε χρυσό. [...]  
 [...] Το καταστατικό όριζε το ελάχιστο του καλύμματος των κυκλοφορούντων 
τραπεζογραμματίων στο 40%. Το κάλυμμα περιλάμβανε χρυσό και ξένο συνάλλαγμα 

ελεύθερα μετατρέψιμο σε χρυσό. [...]  
 Η διοίκηση της τράπεζας ανετίθετο στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό 

αποτελείτο από τον διοικητή, τον υποδιοικητή και εννέα μέλη. Τουλάχιστον τρία από 
τα μέλη του εκπροσωπούσαν τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο και άλλα τρία τον 

αγροτικό κόσμο της χώρας. […]  
 Η κυβέρνηση διατηρούσε επίσης το δικαίωμα να διορίζει έναν επίτροπο στην 

τράπεζα. Πρώτοι διοικητής και υποδιοικητής διορίσθηκαν οι Αλέξανδρος Διομήδης 
και Εμμανουήλ Τσουδερός αντιστοίχως, οι οποίοι κατείχαν ως τότε αυτές τις θέσεις 

στην Εθνική Τράπεζα. […]  
 Το Πρωτόκολλο της Γενεύης ρητώς προόριζε τη νέα τράπεζα να λειτουργήσει 

ως τραπεζίτης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να 
συγκεντρώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές του 

κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

Χρ. Χατζηϊωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Τόμος Β΄, Μέρος 1ο
: Ο 

Μεσοπόλεμος, 1922-1940, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2002, σσ. 262-263.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. 2 α, 

 7 β, 
 1 γ, 

 8 δ,  
 5 ε 

 

Α2 
Εθνικό Κομιτάτο: Σχολικό Βιβλίο σελ. 77: «Μικρότερη απήχηση στην 
Εθνοσυνέλευση του 1862 είχαν άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί … στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία». 
Ομάδα των Ιαπώνων: Σχολικό Βιβλίο σελ. 86: «Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο 

… διαλύθηκε το 1908». 
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: Σχολικό Βιβλίο σελ 248: «Το Φροντιστήριο της 

Τραπεζούντας … εθνικής τους συνείδησης». 
 

Β1 
Για το πρώτο ζητούμενο: σελ. 209 – 210: «Στην Κρήτη διαμορφώθηκε βαρύ κλίμα 

διχασμού με την προσωπική αντιπαράθεση Βενιζέλου – Γεωργίου λόγω της διαφωνίας 
τους στον τρόπο χειρισμού του ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Η 

κρίση κορυφώθηκε όταν ο Γεώργιος απέλυσε τον Βενιζέλο από το αξίωμα του 
υπουργού Δικαιοσύνης (18 Μαρτίου 1901) και ο τελευταίος για να υποστηρίξει τις 

απόψεις του πάνω στο εθνικό ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα 
δημοσίευσε στην εφημερίδα Κήρυξη των Χανίων, την οποία εξέδιδε ο ίδιος 5 

πολύκροτα άρθρα με τίτλο «Γεννηθήτω φως». Ο Αρμοστής ακολούθησε πολιτική 
αδιαλλαξίας και προχώρησε σε μέτρα περισσότερο αυταρχικά, με την απαγόρευση της 

ελευθεροτυπίας και με διώξεις και φυλακίσεις διακεκριμένων μελών της κρητικής 
αντιπολίτευσης. Κάτω από τις  προαναφερθείσες συνθήκες τα πολιτικά πράγματα … σε 

δυναμική αναμέτρηση με τον Πρίγκιπα».   
Για το δεύτερο ζητούμενο: σελ. 210: «Στο τέλος του 1904 έληξε η περίοδος … 

προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου». 

 

Β2 
Για το πρώτο ζητούμενο: σελ. 90: «Ο Βενιζέλος μετά τη σαρωτική του νίκη στις 
εκλογές του Νοεμβρίου του 1910 ήταν πλέον ελεύθερος να προχωρήσει στο 

μεταρρυθμιστικό του έργο. Το πρώτο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν … και των 
δημοσίων υπαλλήλων». 

Για το δεύτερο ζητούμενο: σελ. 90-91: «Η κυβέρνηση Βενιζέλου ψήφισε επίσης 337 
νέους νόμους … για κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λπ.». 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
Γ1 

[Κρίνουμε σκόπιμο στην απάντηση της Γ1 ερώτησης, και καθώς αυτή  δεν 
εγκλωβίζεται σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, να συμπεριλάβουμε την αναλυτική 

αναφορά στους όρους της ελληνοτουρκικής σύμβασης στη Λοζάνη και 
ειδικότερα στα δεδομένα που συνδέονται με την αποζημίωση των προσφύγων 

αλλά και τις σχετικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο του 
παραθέματος. Παράλληλα, στην απάντηση περιέχονται όλες οι ιστορικές γνώσεις 

που δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα για το ζήτημα της αποζημίωσης των 
ανταλλαξίμων]. 

 
Η σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας (30 

Ιανουαρίου 1923) προέβλεπε, αρχικά, την υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των 
Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλμάνων κατοίκων της 

Ελλάδας. Αυτή θα ίσχυε τόσο γι’ αυτούς που παρέμεναν στις εστίες τους όσο και για 
εκείνους που είχαν ήδη καταφύγει στην ομόθρησκη χώρα. Μάλιστα, η ανταλλαγή 
ίσχυε αναδρομικά για όλες τις μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που κηρύχθηκε ο 

Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος (18 Οκτωβρίου  1912). Από την ανταλλαγή αυτή 
εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 

Τενέδου, και οι Μουσουλμάνοι της Ανατολικής Θράκης. 

Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση ανταλλαγής: 

• θα απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας 
στην οποία θα εγκαθίσταντο, 

• θα είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους,  

• είχαν δικαίωμα να πάρουν από το κράτος στο οποίο μετανάστευαν ως 
αποζημίωση περιουσία ίσης αξίας με την ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν 
φεύγοντας. Διευκρινίζεται, σύμφωνα με το παράθεμα, πως πρόκειται  για 
ακίνητα κάθε είδους, αστικά και αγροτικά. Επιπλέον, ρυθμίζεται η 
περίπτωση των καλλιεργημένων αγρών, καθώς η αποζημίωση 
συμπεριλαμβάνει και τα προϊόντα τους αλλά και τα έσοδα τα οποία έχασε ο 
ανταλλάξιμος. Τέλος, περιλαμβάνονται τα κινητά αγαθά που δεν 
πουλήθηκαν και δε μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. 

• θα διευκολύνονταν στη μετακίνησή τους από τη Μικτή Επιτροπή 
Ανταλλαγής. 

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται στο ιστορικό παράθεμα, ένας σημαντικός 
αριθμός προσφύγων βρέθηκαν εκπρόθεσμοι είτε γιατί ήλθαν στην Ελλάδα μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής (αιχμάλωτοι, πρόσφυγες από τη Ρωσία, 
Κωνσταντινουπολίτες) είτε γιατί δεν μπορούσαν να υποβάλουν δήλωση λόγω 
ασθενείας, φυλάκισης ή ανηλικιότητας (περίπτωση ορφανών). 

Το έργο της εκτίμησης της αξίας των εκατέρωθεν περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν 

ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή. Για να βοηθήσει το έργο της ελληνικής αντιπροσωπίας, 
στη Μικτή Επιτροπή συστάθηκε το 1924 η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής 

Πληθυσμών, που υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Για την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της, ιδρύθηκαν κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών. 
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Το έργο της εκτίμησης των περιουσιών προχωρούσε αργά και η δυσφορία του 
προσφυγικού κόσμου, που βρισκόταν σε απόγνωση, μεγάλωνε. Έτσι, υιοθετήθηκε η 

λύση να δοθεί μια προκαταβολή μέχρι την τελική αποπληρωμή της αξίας της 
περιουσίας που εγκαταλείφθηκε στην Τουρκία, αφού πρώτα το ελληνικό Δημόσιο 

προέβαινε σε προσωρινή εκτίμησή της. Η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε να πληρώσει 
στους ανταλλαξίμους την προκαταβολή αυτή. Το παράθεμα μάς δίνει επιπρόσθετες 
πληροφορίες σε αυτό το σημείο, αφού αναφέρεται πως για να επιταχυνθεί η 
διαδικασία της αποζημίωσης αλλά και να μην επιβαρυνθεί πολύ ο κρατικός 
προϋπολογισμός (θυμίζουμε πως η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας βρισκόταν 
σε απελπιστική κατάσταση, μετά τη διχοτόμηση του νομίσματος το 1922 και το 

1926) αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιών με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 
Το 20% της προσωρινής αποζημίωσης δόθηκε σε μετρητά και το υπόλοιπο σε 
ομολογίες. Επίσης, η προκαταβολή θα δινόταν σε εκείνους που δεν είχαν μέχρι τότε 
αποκατασταθεί, με τη διευκρίνιση ότι η απλή υποτυπώδης στέγαση στους 
οικισμούς της ΕΑΠ (Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων) ή του ελληνικού 
κράτους δε θα θεωρούνταν ως αποκατάσταση. 

Η προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών έγινε με βάση τις δηλώσεις που 
υποβλήθηκαν στα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής. Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα 

εξετάζονταν από ειδικές επιτροπές προσφύγων, συμπατριωτών των ενδιαφερομένων. 
Εάν θεωρούνταν ανακριβείς, προβλεπόταν αναθεώρησή τους από ένα Ανώτατο 

Συμβούλιο. Καθορίστηκαν, επίσης, τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία 
καταβαλλόταν αποζημίωση, τα οποία μνημονεύθηκαν παραπάνω.  

Για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία 
συστάθηκαν 1.114 Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης, μια ή περισσότερες – όπως 
αναφέρει το παράθεμα – για καθεμία από τις 934 χριστιανικές κοινότητες της 
Τουρκίας. Επιπλέον, συστάθηκαν 52 Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, 31 στην Αθήνα και 
21 στην επαρχία, και στη συνέχεια το Μάιο του 1927 άλλες 20 Δευτεροβάθμιες 
Επιτροπές (Εφετεία Ανταλλαγής), 8 στην Αθήνα και 12 στην επαρχία, για 

προβλήματα που ενδεχομένως θα ανέκυπταν ή ανέκυψαν. 

Με την πάροδο του χρόνου η ολοκλήρωση του έργου της εκτίμησης των 

περιουσιών φαινόταν ολοένα και πιο μακρινή. Το έργο ήταν τεράστιο και, επιπλέον, 
η όλη διαδικασία υπονομεύονταν από την τουρκική πλευρά. 

Αξιολογώντας τα παραπάνω στοιχεία και στηριζόμενοι σε αποσπάσματα του 
παραθέματος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση, η 
προσωρινή λύση της προκαταβολής για την αποζημίωση των ανταλλαξίμων δεν 
έκλεισε το ζήτημα. Οι προσφυγικές οργανώσεις αξίωναν την πλήρη αποζημίωσή, 
όπως προέβλεπε η Σύμβαση της Λοζάνης, με αποτέλεσμα το θέμα να λάβει 
διαστάσεις και να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Οι πρόσφυγες 

κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος πως αποζημιώθηκαν μόνο κατά ένα μέρος για την 
περιουσία που εγκατέλειψαν στις πατρίδες και ότι η ανταλλάξιμη περιουσία δεν 

περιήλθε πάντοτε σε αυτούς. Μετά το 1930, ο συμψηφισμός των ανταλλάξιμων 
ελληνικών και μουσουλμανικών περιουσιών προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων 

ανάμεσα στους πρόσφυγες. Με τη Συμφωνία της Άγκυρας, στις 10 Ιουνίου του 1930, 
η κατά πολύ μεγαλύτερη περιουσία των ανταλλαξίμων Ελλήνων Ορθοδόξων της 

Τουρκίας εξισώθηκε με την αντίστοιχη περιουσία των μουσουλμάνων της Ελλάδας. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την παρακράτηση του 25% της προκαταβολής της 

αποζημίωσης από την Εθνική Τράπεζα και της άρνησης διακανονισμού των 
προσφυγικών χρεών, απομάκρυνε τμήμα του προσφυγικού κόσμου από την εκλογική 
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βάση του κόμματος των Φιλελευθέρων και συνετέλεσε στην ήττα του στις εκλογικές 
αναμετρήσεις του 1932 και 1933. 

 

Δ2 
[Η απάντηση στην ερώτηση Δ2 απαιτεί συνδυασμό των γνώσεων που 

απορρέουν από το σχολικό βιβλίο και το κείμενο του παραθέματος. Από το σχολικό 

βιβλίο ο υποψήφιος πρέπει να αξιοποιήσει το 8
ο κεφάλαιο της ενότητας «Από την 

αγροτική οικονομία στην Αστικοποίηση», σελ. 53. Η ερώτηση διατυπώνεται με τρία 

επιμέρους υποερωτήματα, άρα ανάλογη πρέπει να είναι και η νοηματική διαίρεση της 
απάντησης. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο 

το κείμενο του σχολικού βιβλίου δεν διευκολύνει την κατάτμηση της απάντησης σε 
τρία ζητούμενα, καθώς στις έννοιες σκοπός και έργο της Τράπεζας της Ελλάδος 

δημιουργείται η αίσθηση της επικάλυψης]. 
 

Όσον αφορά τους σκοπούς της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Το 1927, με αφορμή το αίτημα της Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών για 

παροχή πρόσθετου δανείου, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας μιας κεντρικής 
κρατικής τράπεζας, που θα αναλάμβανε τη διαχείριση των χρεών, την έκδοση 

χαρτονομίσματος και την ενιαία εφαρμογή της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής.  

Σχετικές με την αποστολή-λειτουργία της νέας τράπεζας είναι οι 
πληροφορίες του παραθέματος. Όπως σημειώνει ο Χρ. Χατζηιωσήφ, το πρωτόκολλο 
της Γενεύης προέβλεπε γενικά ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναλάμβανε τον ρόλο του 

«τραπεζίτη της κυβέρνησης» και ειδικότερα ότι θα διαχειριζόταν τις εισπράξεις και τις 
πληρωμές του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Παράλληλα, στο 

κείμενο της πηγής επισημαίνεται ότι ανατέθηκε στη νέα Τράπεζα ως κύρια αποστολή η 
εγγύηση της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος, γι’ αυτό εξάλλου της 

παραχωρήθηκε το εκδοτικό δικαίωμα (που μέχρι τότε κατείχε η Εθνική Τράπεζα, 
γεγονός που εξηγεί εν μέρει και τις αντιδράσεις της τελευταίας). Εκτός από την έκδοση 

των τραπεζογραμματίων είχε αποκτήσει τον έλεγχο της νομισματικής κυκλοφορίας 
και πίστης, πλεονέκτημα που την καθιστούσε βασικό παράγοντα των εξελίξεων στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας. Η παραχώρηση του εκδοτικού δικαιώματος 
δόθηκε (σύμφωνα με το καταστατικό), ωστόσο υπό προϋποθέσεις. Τέθηκε ως 

ασφαλιστική δικλείδα η δυνατότητα ανάκλησής του από το κράτος στην περίπτωση που 
η Τράπεζα της Ελλάδος αδυνατούσε να «εξασφαλίσει τη σταθερότητα της αξίας των 

χαρτονομισμάτων της σε χρυσό». Ο συγκεκριμένος περιορισμός φαίνεται ότι δεν 
χρειάστηκε να υλοποιηθεί, εφόσον από την αρχή της λειτουργίας της εξασφάλισε τη 

μετατρεψιμότητα της δραχμής σε χρυσό. 

      Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής Τράπεζας και κάτω από την πίεση των 

ξένων συμβούλων, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας η οποία 
άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα. Σύμφωνα με στοιχεία που εξάγουμε 
από το παράθεμα, παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα θα αποτελούσε φορέα της κρατικής 
πολιτικής και εκφραστή των επιλογών της εκάστοτε κυβέρνησης στη δημοσιονομική 

πολιτική, το ίδιο το καταστατικό ίδρυσης της Τράπεζας εξασφάλιζε την ανεξαρτησία της 
από την πολιτική εξουσία και συνακόλουθα συνέβαλε στην ευελιξία των οικονομικών 

πρακτικών που θα ακολουθούσε και σε μεγαλύτερη αυτονομία στην υλοποίηση των 
κρατικών επιταγών.  
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Όσον αφορά την οργάνωση της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Στο κείμενο του παραθέματος δίνονται πρόσθετες πληροφορίες που 

διευκρινίζουν την οργάνωση και τη διοικητική δομή της Τράπεζας. Στο διοικητικό της 
συμβούλιο τηρήθηκε η αρχή της πολυφωνίας με ισοδύναμη εκπροσώπηση των 

οικονομικών δυνάμεων της χώρας (τρία μέλη από την εμποροβιομηχανική και τρία 
από την αγροτική τάξη). Η πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων και στον προγραμματισμό  

της οικονομικής πολιτικής της τράπεζας των συγκεκριμένων οικονομικών τάξεων 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συνέβαλε στην ευδόκιμη λειτουργία της και στα 

θετικά αποτελέσματά της. Η παρουσία -άρα και η εποπτεία- της κυβέρνησης 
διασφαλίστηκε με τον διορισμό επιτρόπου, ενώ ο πρώτος διοικητής και υποδιοικητής 

(Α. Διομήδης και Εμ. Τσουδερός αντίστοιχα) αποτέλεσαν κυβερνητικές επιλογές βάσει 
της ευδόκιμης θητείας και της εμπειρίας τους από τις αντίστοιχες θέσεις που κατείχαν 

μέχρι τότε στην Εθνική Τράπεζα. [Επιπρόσθετα, σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της 
Τράπεζας μπορούν να αξιοποιηθούν όσα χωρία συνδέονται με το καταστατικό 

λειτουργίας της].          
 

Όσον αφορά το έργο της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Πολύ γρήγορα η Τράπεζα της Ελλάδος πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της 

δραχμής με τα ξένα νομίσματα, στηρίζοντας την έκδοση του χαρτονομίσματος στα 
αποθέματά της σε χρυσό και συνάλλαγμα και εξασφαλίζοντας τη μετατρεψιμότητα 

του εθνικού νομίσματος σε χρυσό. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις συνιστούν υλοποίηση 
της κύριας αποστολής που ανατέθηκε στη νέα Τράπεζα, ενώ σχετικά με αυτή καθαυτή 

την έκδοση του χαρτονομίσματος επισημαίνεται στην πηγή -παράλληλα με τις 
ιστορικές μας γνώσεις- ότι χρησιμοποιήθηκαν ως κάλυμμα των τραπεζογραμματίων τα 

αποθέματα σε χρυσό και ξένο μετατρέψιμο σε χρυσό συνάλλαγμα. Σύμφωνα, μάλιστα, 
με το καταστατικό το κάλυμμα δεν μπορούσε να είναι λιγότερο του 40% της 

νομισματικής κυκλοφορίας.    

Η επιτυχία αυτή οδήγησε τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο ευφορίας, 

βελτίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους, ενίσχυσε την εισροή 
συναλλάγματος και τις επενδύσεις και προκάλεσε μια ισχυρή δυναμική που επέτρεψε 

τις σημαντικές πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές πρωτοβουλίες της τελευταίας 
κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932). Η περίοδος αυτή κράτησε μέχρι 

τις αρχές του 1932, οπότε εκδηλώθηκαν στη χώρα οι συνέπειες της μεγάλης 
οικονομικής κρίσης, που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το 1929.       
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2011 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη 
λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

α. Το «Χάτι Χουμαγιούν» (1856) οδήγησε στη σταδιακή υποχώρηση του δυσμενούς 
κλίματος για τους υπόδουλους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

β. Τον Απρίλιο του 1916 ο τούρκος βαλής Μεχμέτ Τζεμάλ Αζμή Μπέη παρέδωσε τη 
διοίκηση της Τραπεζούντας στον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη. 

γ. Από τα αντιβενιζελικά κόμματα πιο διαλλακτικά ήταν τα κόμματα του Δημητρίου 
Ράλλη και του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. 

δ. Το 1ο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή 53 τροποποιήσεις 
μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. 

ε. Η κινητικότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια μετά την άφιξή 
τους στην Ελλάδα, υπήρξε μεγάλη. 

Μονάδες 10 

Α2 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α. Τάγματα εργασίας 
β. Πατριαρχική Επιτροπή (1918) 

γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) 

Μονάδες 15 

Β1 

α. Ποια εκσυγχρονιστικά αιτήματα των αντιπολιτευτικών ομίλων, που συγκρο-
τήθηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850, εξέφρασε με την πολιτική του 

δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος; (μονάδες 5) 
β. Ποιοι συμμετείχαν στην επανάσταση κατά του Όθωνα, το 1862; (μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

Β2 

Πώς εξελίχθηκε το Κρητικό Ζήτημα από την έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων 

μέχρι τον Φεβρουάριο του 1913; 

Μονάδες 15 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που 

σας δίνεται: 

α. Να προσδιορίσετε τους στόχους της αγροτικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε η 

κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το 1917. (μονάδες 8) 
β. Να αναφερθείτε στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης και στα 

νέα προβλήματα που αναδείχθηκαν στην πορεία της. (μονάδες 17) 

Μονάδες 25 
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Δ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που 

σας δίνεται, να αναφερθείτε στις επιπτώσεις από την άφιξη των Μικρασιατών 
προσφύγων στον τομέα της ελληνικής βιομηχανίας. 

Μονάδες 25 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. α. Σ 

β. Λ 
γ. Λ 

δ. Σ 
ε. Σ 

 
Α2. α. «Τάγματα εργασίας»: σελίδα 139: «Οι άνδρες … εκτελέστηκαν», τα 

λεγόμενα «αμελέ ταμπουρού» (σελ. 253 - 254) 

β. «Πατριαρχική Επιτροπή» σελίδες 142-143: «Η επιστροφή … Ανατολικής 

Θράκης» 

γ. «Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής» σελίδες 151-152: «Με βάση … 
ανταλλαξίμων». Προαιρετικά: Με τη φροντίδα της Μικτής Επιτροπής 

μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1924 και 1925 οι περίπου 200.000 

Έλληνες που παρέμεναν στη Καππαδοκία και γενικότερα στη Κεντρική 
και Νότια Μικρά Ασία (σελ. 146) 

 
Β1. α) σελ. 75-76: «Περί τα τέλη … Αλέξανδρος Κουμουνδούρος». Προαιρετικά 

από την αρχή της παραγράφου: «Η νέα γενιά … πολιτικά ατάλαντο». (σελ 

75). 

β) σελ. 76: «Το Φεβρουάριο του 1862 … χώρα». 

 
Β2. σελ. 219: «Εκείνο που δεν … από την Κρήτη». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ.1. α) Οι πρακτικές που εφάρμοσαν οι πλούσιοι ομογενείς που αγόρασαν τα 
τσιφλίκια στη Θεσσαλία μετά το 1881 (δηλαδή, διατήρηση θεσμού 

κολίγων, κερδοσκοπία με τις εισαγωγές ρωσικού σιταριού) δημιούργησαν 
εντάσεις και οδήγησαν στην ψήφιση νόμων το 1907, οι οποίοι επέτρεπαν 

στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες 
ιδιοκτησίες, ώστε να μπορεί να τις διανέμει σε ακτήμονες. Η εφαρμογή 

τους αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση και οι τριβές που προκλήθηκαν 
προκάλεσαν συγκρούσεις, η πιο σημαντική από τις οποίες έγινε στο χωριό 

Κιλελέρ (1910). Οι εξελίξεις στο ζήτημα της έγγειας ιδιοκτησίας 
προχώρησαν αργά μέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων (1913). 

Πλέον, μέσα στα νέα όρια της χώρας υπήρχαν και μουσουλμάνοι 
ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων, οπότε το ζήτημα έγινε πιο περίπλοκο. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η λήψη άμεσων μέτρων κατέστη επιτακτική.  

Το αποφασιστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της αγροτικής 

μεταρρύθμισης έγινε στα ταραγμένα χρόνια του Α' Παγκοσμίου πολέμου 
και του «εθνικού διχασμού». Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου 

Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση της 
μεταρρύθμισης. Ο στόχος ήταν διπλός: αφενός η στήριξη και ο 

πολλαπλασιασμός των ελληνικών ιδιοκτησιών γης στις νεοαποκτηθείσες 
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περιοχές και αφετέρου η αποκατάσταση των προσφύγων και η πρόληψη 
κοινωνικών εντάσεων στον αγροτικό χώρο. Στο κείμενο του ιστορικού 

παραθέματος από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους επιβεβαιώνεται η 
θέσπιση των «μέτρων απαλλοτριώσεως» με χρονολογία 20 Μαΐου 1917 

και στόχο την αναγκαστική απαλλοτρίωση της γαιοκτησίας που 
υπερέβαινε τα 1.000 στρέμματα. Η πηγή μάλιστα επισημαίνει ότι 

δικαιούχοι των κλήρων που θα προέκυπταν από την απαλλοτρίωση - αλλά 
και από γαίες του δημοσίου – ήταν κολίγοι και αγροτικοί εργάτες, 

γηγενείς και πρόσφυγες. 

Με βάση τα νομοθετήματα της κυβέρνησης της Εθνικής Άμυνας στη 

Θεσσαλονίκη η απαλλοτρίωση των μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών έγινε 
δυνατή στα αμέσως μετά τον πόλεμο χρόνια, όταν η ανάγκη 

αποκατάστασης των προσφύγων βρέθηκε στο επίκεντρο του κρατικού 
ενδιαφέροντος. Το κείμενο της πηγής επισημαίνει την καθυστέρηση στην 

εφαρμογή των μέτρων το 1917 και το 1918 (απαλλοτρίωση ενός μόνο 
τσιφλικιού) και καταγράφει ως αίτια της αναστολής της διαδικασίας 

απαλλοτρίωσης την προσήλωση της κυβέρνησης σε μείζονα εξωτερικά 
ζητήματα. Αφενός η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

(1917-1918) μετά την επικράτηση του Βενιζέλου και την αποχώρηση του 
Κωνσταντίνου και αφετέρου η εμπλοκή, μετά το 1919, του ελληνικού 

στρατού στη Μικρασιατική εκστρατεία είναι εύλογο ότι αποτελμάτωσαν 
τις εξελίξεις στο ζήτημα της μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας.  

 
β) Η τραγική κατάληξη της μικρασιατικής περιπέτειας και η άφιξη στην 

Ελλάδα του 1,23 εκατ. προσφύγων λειτούργησε ως καταλύτης και στις 
εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα. Η ελληνική κυβέρνηση (και η Επιτροπή 

Αποκατάστασης Προσφύγων) αντιμέτωπη με τις αντικειμενικές συνθήκες 
υποχρεώθηκε να διαχωρίσει την αποκατάσταση σε αστική και αγροτική 

και να δώσει βαρύτητα στη δεύτερη. Η αναγκαιότητα σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις (πέρα από τις ιδιοκτησίες των Τούρκων ανταλλάξιμων και 

Βουλγάρων, των κτημάτων του Δημοσίου και της μοναστηριακής γης) 
ανάγκασε την κυβέρνηση να εκτελέσει μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα 
(Μακεδονία) και να δώσει την «οριστική λύση» στο πρόβλημα της 

μεγάλης ιδιοκτησίας προβαίνοντας σε εκτεταμένες απαλλοτριώσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, η αναδιανομή που έγινε έφτασε στο 85% των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη Μακεδονία και στο 68% στη Θεσσαλία. 

Στο σύνολο της καλλιεργήσιμης γης της χώρας το ποσοστό αυτό ανήλθε 
σε 40%. Μετά από λίγα χρόνια, κάτω από την πίεση του προσφυγικού 

προβλήματος, η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε και οδήγησε την 
αγροτική οικονομία της χώρας σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας.  

Με τη σειρά της η νέα κατάσταση δημιούργησε νέα προβλήματα. Οι 
μικροκαλλιεργητές δυσκολεύονταν να εμπορευματοποιήσουν την 

παραγωγή τους και έπεφταν συχνά θύματα των εμπόρων. Ανάλογες 
πληροφορίες καταγράφονται και στο ιστορικό παράθεμα, καθώς οι 

αγρότες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη διακίνηση των προϊόντων, 
υφίσταντο την εκμετάλλευση των μεσαζόντων (δηλαδή των εμπόρων), και 

αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν δάνεια χωρίς την υπαγωγή τους σε 
τοκογλυφικές πρακτικές. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση 
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προωθήθηκε η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, παραγωγικών 
συνεταιρισμών, για τους οποίους το κείμενο της πηγής σημειώνει 
εμφατικά ότι ικανοποιούσαν «την ανάγκη της συλλογικής ασφάλειας» και 

κρατικών οργανισμών παρέμβασης. Η κρατική παρεμβατική πολιτική στη 

γεωργική οικονομία υλοποιήθηκε καταρχήν (έστω και υποτυπωδώς) με 
την ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας που ανέλαβε «την οργάνωση και την 

καθοδήγηση της γεωργικής παραγωγής».  

Καταληκτικά, το αγροτικό ζήτημα απέκτησε έτσι νέο περιεχόμενο, χωρίς 

να προκαλέσει τις εντάσεις που γνώρισαν άλλα κράτη της Ευρώπης 
(Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.). 

 

Δ1. Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για 
την ελληνική οικονομία. Μεσοπρόθεσμα, όμως, αυτή ωφελήθηκε από την 
εγκατάσταση των προσφύγων. 

Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε τη βιομηχανία με νέο, ειδικευμένο και 

φθηνό εργατικό δυναμικό, με τη διεύρυνση της καταναλωτικής αγοράς και με τη 
δράση ανθρώπων με επιχειρηματικές ικανότητες. Το στοιχείο αυτό 
επιβεβαιώνεται από το παράθεμα, στο οποίο γίνεται λόγος για την άντληση 
φθηνού εργατικού δυναμικού από τον αστικό προσφυγικό πληθυσμό και, 
ταυτόχρονα, ειδικευμένων τεχνιτών. Παράλληλα, η εσωτερική αγορά 
διευρύνθηκε, χάρη στην προσθήκη μεγάλου αριθμού καταναλωτών. Ας μην 

ξεχνάμε πως το σύνολο των προσφύγων από την Α. Θράκη και Μ. Ασία – 
Πόντο άγγιξε το 1.500.000. Γνωρίζουμε, επίσης, από την ιστορική αφήγηση ότι 

οι περισσότεροι πρόσφυγες εργάζονταν περιστασιακά κάνοντας «μεροκάματα» 
σε εργοστάσια και βιοτεχνίες. 

Παράλληλα, την αστική αποκατάσταση των προσφύγων, ανέλαβε το κράτος και 
λιγότερο η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ), η οποία πρόσφερε 

οικονομική βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, οικοτεχνικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως η ταπητουργία. Το παράθεμα ενισχύει 

αυτήν την πληροφορία, κάνοντας λόγο για την πολιτική της ΕΑΠ να 
ενθαρρύνει την εγκατάσταση βιομηχανιών στους συνοικισμούς, με σκοπό την 
εκτόνωση της ανεργίας. Επρόκειτο, όμως, κατά το μεγαλύτερο μέρος, για 
μικρές βιοτεχνικές μονάδες, οι οποίες ενισχύθηκαν από το κράτος, την ΕΑΠ ή 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με κοινωνικά και όχι αναπτυξιακά 
κριτήρια. Στη δεκαετία 1922-1932, διπλασιάστηκε ο αριθμός των βιομηχανικών 

μονάδων. Η πρόοδος όμως δεν ήταν σημαντική, εξαιτίας κυρίως της διατήρησης 
των παραδοσιακών δομών λειτουργίας τους. Η άποψη αυτή συμπληρώνεται 

και από το παράθεμα, όπου, πέρα από το γεγονός του διπλασιασμού των 
βιομηχανιών, παρατηρούμε και αύξηση του όγκου και της αξίας της 
παραγωγής, χωρίς όμως να επέλθει κάποια δομική αλλαγή. Η βιομηχανία 
άρχισε να κινείται με ταχύτερους ρυθμούς το 1931, χάρη, κυρίως, στην 
πολιτική υποκατάστασης των εξαγωγών που ακολουθεί το ελληνικό κράτος 
μετά την κατάρρευση του διεθνούς νομισματικού συστήματος. 

Η συμμετοχή των προσφύγων (ως κεφαλαιούχων και ως εργατών) ήταν 
μεγαλύτερη στην κλωστοϋφαντουργία, την ταπητουργία, τη μεταξουργία, την 

αλευροβιομηχανία και την παραγωγή οικοδομικών υλικών. Το παράθεμα 
προσθέτει τη βιομηχανία πλαστικών ειδών και την επεξεργασία δερμάτων 
(βυρσοδεψία) και τη βιοτεχνία ειδών διατροφής. Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες 
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που αναδείχθηκαν ως επιχειρηματίες, βιομήχανοι ή μεγαλέμποροι. Οι Έλληνες 
που προέρχονταν από τα αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας και την 

Κωνσταντινούπολη υπερείχαν σε σύγκριση με τους αυτόχθονες σε 
επιχειρηματικό πνεύμα, εκπαίδευση, κατάρτιση και προοδευτικές αντιλήψεις. Η 

ιστορική αφήγηση τεκμηριώνεται και από το παράθεμα, στο οποίο γίνεται 
λόγος για τον εμπλουτισμό της χώρας με ανθρώπους δεδομένης 
επιχειρηματικής ικανότητας και πείρας που πρωταγωνιστούσαν στις μεγάλες 
αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της 

ζωής τους, η γνώση ξένων γλωσσών, οι επαφές που είχαν αναπτύξει με την 
Ευρώπη και η πείρα που διέθεταν τους βοήθησαν, όταν εγκαταστάθηκαν στην 

Ελλάδα, να οργανώσουν δικές τους επιχειρήσεις ή να στελεχώσουν επιχειρήσεις 
άλλων, προσφύγων ή γηγενών. Αναφέρεται, επιπλέον, στο παράθεμα ότι η 
Κοινωνία των Εθνών κατέγραφε πως το 1926 στους επτά χιλιάδες εμπόρους 
και βιομηχάνους γραμμένους στο Επιμελητήριο Αθήνας, οι χίλιοι ήταν 
πρόσφυγες (ποσοστό, δηλαδή, περίπου 15%). Αυτός ο αριθμός μεγάλωνε στον 
Πειραιά.  

Η άφιξη των προσφύγων επέδρασε και στην ένταξη των γυναικών στον ενεργό 
πληθυσμό. Το 1930 οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειονότητα των εργατών 

στην κλωστοϋφαντουργία, την καπνοβιομηχανία και τη βιομηχανία ετοίμων 
ενδυμάτων. 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2013 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α. Πολιτοφυλακή της Κρήτης 

β. Κοινωνιολογική Εταιρεία 
γ. Συνθήκη του Νεϊγύ 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να συνδυάσετε τα ονόματα των προσωπικοτήτων με τα αξιώματα, τα οποία αυτές κατείχαν, 

αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης 
στήλης (Περισσεύουν δύο ονόματα). 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

α. Κωνσταντίνος Φούμης 1. Αρχηγός Γαλλικού Κόμματος 

β. Αλέξανδρος Κουμουνδούρος 2. Αρχηγός Ορεινών 

γ. Ιωάννης Κωλέττης 3. Αρχηγός Πεδινών 

δ. Γερμανός Καραβαγγέλης 4. Υπουργός της «Προσωρινής Κυβέρνησης της Κρήτης» 

ε. Δημήτριος Βούλγαρης 5. Μητροπολίτης Αμάσειας 

στ. Επαμεινώνδας Δεληγιώργης  

ζ. Κωνσταντίνος Κανάρης  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιες πολιτικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα από το τέλος του πολέμου του 1897 
μέχρι την εκδήλωση του κινήματος στο Γουδί (1909); 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Β2 

Ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης για την ίδρυση Ποντιακής 

Δημοκρατίας; 

Μονάδες 13 



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 
δίνονται, να παρουσιάσετε τις ακόλουθες πτυχές του αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία: 

α) Τις πρακτικές των ιδιοκτητών των τσιφλικιών (μονάδες 6) 
β) Τις θέσεις του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη στο ζήτημα αυτό (μονάδες 6) 

γ) Τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των κολίγων (μονάδες 7), καθώς και την εξέλιξη του 
ζητήματος αυτού από το 1907 μέχρι και το 1910 (μονάδες 6). 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΙΩΝ» ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ] 

���� ���	� 
�	� �� ���
���� �
�� ��� ����� ������� 
��� �������� ��� ���� 
�	�  !"#$�	%�

&�$#	��'��(���
�	�
�)
����*��������
#
��+
�����
���,����������	�
�-	� .%�

/$$#��	�'���'��	0�&���
�1	�,������	����'����2�
��
�1	�������1	�3�����4
#	�


�	��*���	�����
�	��������	��5
�	� .%�6$$���������������� .%�7�8�(2������
�-	�

9��
���1	���
�-	��$#�+������7��������9��
	��*���	���*	�:	���
����)��������:	�

��� �������� �����)��� ���� ���#�����
��� ��4���� ;	� *9��	<� 6$$� ��� 7��
(���	�


������������*	��(
#�<�=��9�����
����5
�1	�
��
�	��'�����$#���	�>''��?����

7��@����������*�����7��$A�#����
B���C�����C<�

D<�E<�&���9#�#
������F,���'��
��4�2A
#�������#�9�(�#� 
���G�������H�
����

�
#� I����$��J�� �
�K� &<� &�
�(
�	� L����<M�� G�����	� H�
���	� LNOPQRNSTPM��

U���
#�����4�V���9�����H'���U�?#�����NWRNS�G��
����QTTW��&���
��(��
4�<�HX��

H'���U�?#���K�EA��	�&�$�������QTTS����<�NYPRNYO<�

��=��@K�G��
�������<�
 



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

[ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ] 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ 

Το Φεβρουάριο του 1910 τα μέλη της Πανθεσσαλικής Επιτροπής Αγώνα υπέβαλαν 
υπόμνημα στο βασιλιά Γεώργιο Α΄, επιδιώκοντας την παρέμβασή του: «… Δεν είμεθα κύριοι 

της γης, ην καλλιεργούμεν, ούτε της καλύβης, ένθα διαμένομεν […] και ούτε μας 
επιτρέπουσιν ελευθέραν ιδιοκτησίαν. […] Μας εξωθούσιν2, όταν θέλωσι και με τα κινητά 

πράγματα ημών και με τα μέλη της οικογενείας, περιφερόμεθα από χωρίου εις χωρίον, ώσπερ 
Αθίγγανοι. Ο γεωργικός πληθυσμός ελαττούται, η δε γεωργία ολοταχώς οπισθοδρομεί. Η 

τοκογλυφία ακμάζει και η ελονοσία μας θερίζει. Και όμως ευρισκόμεθα πλησίον των 
συνόρων. Είμεθα οι Ακρίται. Όταν όμως η αγροτική τάξις είναι ευχαριστημένη εκ της 

θέσεώς της, τότε το καθεστώς είναι περισσότερον εξησφαλισμένον. Καλλίτερος δε βασιλεύς 
είναι εκείνος, όστις καθιστά την ύπαιθρον γόνιμον χώραν. Εν Δανία η δουλοπαροικία 

κατηργήθη από του 1788 έτους και στήλη ελευθερίας υπενθυμίζει το γεγονός τούτο. Διατί να 
μη στηθή [στήλη ελευθερίας] και εν Ελλάδι;» 

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, 6ος τόμος: Η εθνική ολοκλήρωση (1909-1922). 
Από το κίνημα στο Γουδί ως την Μικρασιατική Καταστροφή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 

2004, σ. 273. 

2 Μας εξωθούσιν: Μας κάνουν έξωση. 

 



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4 

ΘΕΜΑ Δ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 

δίνονται, να παρουσιάσετε: 

α) Την αστική στέγαση των προσφύγων, όπως αυτή ξεκίνησε, με πρωτοβουλία του κράτους 

και της ΕΑΠ, από την Αθήνα και τον Πειραιά, με τη δημιουργία νέων συνοικισμών 
(μονάδες 13) και 

β) τον τρόπο στέγασης των ευπόρων προσφύγων, καθώς και των απόρων που δεν είχαν 
ακόμη αποκατασταθεί (μονάδες 12). 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ] 

Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Καισαριανή αντανακλά τη γενική κατάσταση στην 
Ελλάδα, της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης. Η μοναδική παρηγοριά των κατοίκων ήταν ο 

καθαρός αέρας. Ίσως αν δεν υπήρχε το φυσικό αυτό δώρο να είχε νεκρωθεί ο συνοικισμός, 
καθώς οι συνθήκες διαβίωσης χαρακτηρίζονται από άθλιες έως αβίωτες. 

Αρχικά οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε σκηνές, όπου παρέμειναν για αρκετό χρονικό 
διάστημα. Κατόπιν κατασκευάστηκαν από το κράτος 500 ξύλινα παραπήγματα και 1000 

πλινθόκτιστα δωμάτια. Η επιτροπή αποκαταστάσεως ανέλαβε να βελτιώσει τη θέση των 
προσφύγων και κατασκεύασε 350 σπίτια με τρεις ή τέσσερις κατοικίες διαφόρων τύπων. […] 

Η κατάσταση των ανθρώπων που έμεναν στα παραπήγματα ήταν απελπιστική, αρκεί να 
σημειωθεί ότι σε κάθε ξύλινο σπιτάκι κατοικούσαν δύο οικογένειες. […] 

Η ύδρευση του προσφυγικού αυτού πληθυσμού γινόταν με βυτία του δήμου και τις ελλείψεις 
τις αναπλήρωναν οι υδροπώλες, οι οποίοι εμπορεύονταν το νερό. […] 

Στο μεγάλο ρεύμα3 οι ακαθαρσίες, τα σκουπίδια, τα ράκη της ταπητουργίας παρουσίαζαν 
φρικτό θέαμα. 

Σπ. Τζόκας, «Η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και η εγκατάσταση στην 
Καισαριανή», στο: Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα. 

Επιστημονικό Συμπόσιο (11 και 12 Απριλίου 1997), Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελλη-
νικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, χ. χ., σ. 123. 

3 Ρεύμα: Ρέμα , κοίτη χειμάρρου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

[Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ] 

Πολύ λίγοι [πρόσφυγες] είναι σε θέση να ξεφύγουν από τη λύση της πρόχειρης κατασκευής 
νοικιάζοντας ή ακόμη καλύτερα αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την οικοδόμηση των κατοικιών 

τους. Στους τελευταίους παρέχονται οικόπεδα και δάνεια, ενώ το κράτος αναλαμβάνει τα 
έργα υποδομής. Οι περιπτώσεις της Νέας Σμύρνης, της Καλλίπολης και της Νέας Καλλικρά-

τειας (στο νότιο άκρο της Πειραϊκής) ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. 

Το παράδειγμα της Νέας Σμύρνης είναι χαρακτηριστικό. Σμυρναίοι πρόσφυγες από τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα στην πατρίδα τους οργανώνονται το 1923 και σε ένα χρόνο 
πετυχαίνουν την απαλλοτρίωση περιοχής ανατολικά της λεωφόρου Συγγρού. Το 1925 αρχίζει 

η οικοδόμηση σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλιγά που προέβλεπε μεγαλύτερο πλάτος δρόμων. 

Γ. Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελλη-
νισμού, 22007, σσ. 86-87. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

[Η ΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] 

Ένα ολόκληρο χωριό, αποτελούμενο από μικροσκοπικά τενεκεδόσπιτα ξεπήδησε στα 

προάστεια της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια πρωτόγονη στέγη σε τετρακόσιες 
οικογένειες, δηλαδή σε πάνω από δύο χιλιάδες άτομα. 

[…] [Οι καλύβες] είναι […] απερίγραπτα στενάχωρες. Με τον τρόπο που έχουν 
κατασκευαστεί είναι αδύνατο να είναι αεροστεγείς το χειμώνα κι έτσι είναι κρύες και υγρές. 

Το καλοκαίρι ο καυτερός ήλιος που πέφτει στις τσίγκινες στέγες μετατρέπει τις παράγκες σε 
σωστούς φούρνους. Όσο θλιβερά κι αν είναι αυτά τα καταλύματα, προσφέρουν κάποιου 

είδους προστασία στους ενοίκους τους. […] Όμως και στην καλύτερη περίπτωση […] δεν 
αντιπροσωπεύουν παρά την κατώτατη βαθμίδα της πολιτισμένης ζωής. 

H. Morgenthau, H Aποστολή μου στην Αθήνα. 1922-Το έπος της εγκατάστασης, μετ. Σ. 
Κασεσιάν, Αθήνα:Τροχαλία, 1994, σσ. 342-344. 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014   
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
 
ΘΕΜΑ Α1 
Να  δώσετε  το περιεχόμενο  των  ακόλουθων  όρων :  
α . Αγροτική  μεταρρύθμιση  
β . Κίνημα  στο  Γουδί  
γ . Συνθήκη  των Σεβρών  (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου  1920). 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ Α2  
Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν ,  γράφοντας  στο  τετράδιό 
σας  τη  λέξη  Σωστό  ή  Λάθος  δίπλα  στο  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στην  κάθε  
πρόταση: 
α . Η πολιτική  και  κοινωνική  επιρροή  των  σοσιαλιστικών  ομάδων και  των 

εργατικών  ομαδοποιήσεων ,  στο  τέλος  του  19ου  αιώνα,  ήταν σαφώς 
μεγαλύτερη  στην Ελλάδα  από  εκείνη  που  άσκησαν  αντίστοιχα  κινήματα  
σε  βιομηχανικές χώρες  της Δύσης  αλλά  και σε βαλκανικές . 

β . Στο  τέλος  του  1904 έληξε η  περίοδος  της  Γενικής  Συνέλευσης  (στην  
Κρήτη) και  προκηρύχθηκαν  εκλογές για την  ανάδειξη 64 βουλευτών . 

γ . Με  βάση το  άρθρο  11 της Σύμβασης  της  Λοζάνης ιδρύθηκε  η  Μικτή 
Επιτροπή Ανταλλαγής  με έδρα  την Κωνσταντινούπολη. 

δ . Το  Μάιο  του  1927 ιδρύθηκε η  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  η  οποία  άρχισε  τη 
λειτουργία  της ένα χρόνο αργότερα . 

ε . Μετά  τη  διάλυση  της  ΕΑΠ , το  1930, τα χρέη  των  αγροτών  προσφύγων  
ανέλαβε να εισπράξει  η Εθνική  Τράπεζα . 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β1 
Να  αναφερθείτε :  α) στην  οργάνωση  των  ελληνικών  πολιτικών  κομμάτων,  σε  
επίπεδο  ηγεσίας,  κατά  το  τελευταίο  τέταρτο  του  19ου  αιώνα  (μονάδες  7) και  
β) στους λόγους  για  τους οποίους δεν  προέκυψαν  ταξικά  κόμματα  στην  
Ελλάδα , κατά  την  ίδια  περίοδο . (μονάδες  6)  

Μονάδες 13 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Να  αναφερθείτε : α)  στις  ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντας  
Χρύσανθου  για  το ποντιακό  ζήτημα , κατά  το  συνέδριο Ειρήνης  (1918-1919) 
στο  Παρίσι  (μονάδες  6) και  β)  στις  ενέργειες  του  Μητροπολίτη  Αμάσειας  
Γερμανού Καραβαγγέλη, κατά  το 1921, για το  ίδιο ζήτημα. (μονάδες  6)  

Μονάδες 12 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1  
Με  βάση τις  ιστορικές  σας γνώσεις και αντλώντας  στοιχεία  από  τα  κείμενα  
που  σας δίνονται , να αναφερθείτε :   
α) στις εκλογικές  αναμετρήσεις του  Νοεμβρίου  1910 (αμέσως  μετά την 

παραίτηση  Δραγούμη) και του  Μαρτίου  του  1912, καθώς  και  στον 
συσχετισμό  των  πολιτικών  δυνάμεων  που προέκυψαν  από αυτές 
(μονάδες 15) και 

β) στη  στάση  του  Βενιζέλου  ως πρωθυπουργού  της  Ελλάδας  στο Κρητικό  
ζήτημα  μέχρι  και  τις 12 Οκτωβρίου 1912. (μονάδες 10) 

Μονάδες 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 
 

[…] Στις  6 Οκτωβρίου  [1910] ορκίσθηκε  η  κυβέρνηση  υπό  τον  Ελευθέριο  
Βενιζέλο, ο  οποίος  ανέλαβε  και  τα υπουργεία  των  Στρατιωτικών  και  των  
Ναυτικών  […]  Στις 8 Οκτωβρίου,  ο πρωθυπουργός  ανέπτυξε στο  κοινοβούλιο 
τις  βασικές  κυβερνητικές  θέσεις. […] Όταν […] στις 9 Οκτωβρίου  
ολοκληρώθηκε  η συζήτηση  γύρω  από  τις  προγραμματικές  δηλώσεις της  
κυβερνήσεως ,  […] ο  νέος  πρωθυπουργός  έσπευσε  να επιζητήσει  την  ψήφο  
εμπιστοσύνης   […]. Όταν  διαπιστώθηκε  η  έλλειψη  απαρτίας *  […]  ο Βενιζέλος  
υπέβαλε  στο  βασιλιά  την  παραίτησή του  και  εισηγήθηκε  […]   τη διάλυση  του  
σώματος. […]  Και ο Γεώργιος  Α΄ ,  διαισθανόμενος  το  εντεινόμενο λαϊκό  ρεύμα  
υπέρ  του Βενιζέλου  δε  δίστασε  να  δεχθεί  την εισήγηση  του  πρωθυπουργού . 
Στις  12 Οκτωβρίου  δημοσιεύτηκε  […]  η  προκήρυξη  νέων  εκλογών  […].  Η  
πρωτοβουλία  του ανώτατου  άρχοντα  προκάλεσε  τη ζωηρή  αντίδραση των  
παλαιών  κομμάτων .  Ο Γ . Θεοτόκης,  ο Δ.  Ράλλης και  ο Κ . Μαυρομιχάλης , 
επικεφαλής  των  τριών  ισχυρότερων  κομματικών  σχηματισμών, αποφάσισαν 
να  καταγγείλουν  τη  βίαιη  διάλυση  της  βουλής  και  να  απόσχουν  από την  
επικείμενη  εκλογική  αναμέτρηση . Η ερμηνεία  της  δραματικής αποφάσεως  
των  τριών  ηγετών ήταν  εντούτοις  στην  ουσία  συνυφασμένη  λιγότερο  με  την 
καταγγελία  της βασιλικής  πρωτοβουλίας  και περισσότερο  με  τη  
συνειδητοποίηση  του  πολιτικού  αδιεξόδου  όπου  είχαν περιπέσει .[…]Έτσι  σε  
θέση  αδυναμίας , η  ηγεσία  του  παλαιού  πολιτικού  κόσμου  κατέφυγε στο  
μέτρο  της  αποχής,  με  την  ελπίδα  ότι  στο  άμεσο  μέλλον  θα  ήταν  δυνατό να 
επιχειρήσει  την  τελική  αναμέτρηση σε  πεδίο  περισσότερο  πρόσφορο . 
Διερωτάται  κανείς αν  ο  παλαιός  πολιτικός  κόσμος  είχε  καταστεί  ανίκανος  να 
σταθμίσει  τη  βαρύτητα των νέων καθοριστικών  παραγόντων  της  ελληνικής  
δημόσιας ζωής  ή  αν  είχε  εναποθέσει  τις  ελπίδες  του  στην  πιθανή  φθορά  της  
νέας κυβερνήσεως. 

 
 

Ιστορία  του  Ελληνικού  Έθνους ,  τ .  ΙΔ΄ :  Νεώτερος  Ελληνισμός  από  το  1881 ως  το  1913,  
Eκδοτική  Αθηνών ,  Αθήνα  20002, σ .  273-274. 
________________ 

 
*απαρτία :  ο  αριθμός  στη  σύνθεση  μελών  (συνέλευσης ,  συμβουλίου  κλπ  που  απαιτείται ,  
προκειμένου  να  θεωρηθεί  έγκυρη  μια  συνεδρίαση  ή  το  αποτέλεσμά  της .  

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 
 

 […] Ο  Βενιζέλος και  οι  Φιλελεύθεροι  και πάλι  θριάμβευσαν .  [εκλογές  
Μαρτίου  1912] […] Τα   παλιά  κόμματα , τα  οποία  είχαν  απόσχει  στις εκλογές  
[Νοέμβριος  1910], τώρα  κατόρθωσαν να  αναδείξουν  βουλευτές  μόνο  εκεί  
όπου  αποδεδειγμένα  οι  υποψήφιοί  τους  ήταν  προσωπικότητες  πρώτου  
μεγέθους.  Και  πάλι ,  όμως , πολλοί  αρχηγοί  μόλις και  μετά βίας πέτυχαν να  
εκλεγούν, ενώ  άλλοι,  όπως ο  Δ.  Ράλλης  και ο  Α .  Ζαΐμης,  κατάφεραν  να  
καταλάβουν  κάποια  έδρα  στη  νέα  Βουλή  μόνο σε  αναπληρωματικές  εκλογές ,  
σε  άλλες  περιοχές .  […]  Στη  νέα  Βουλή  […]  άσκησαν  την  αντιπολίτευση  οι  
παλιοί  ηγέτες  Γ.  Θεοτόκης,  Δ.  Ράλλης ,  Κ.  Μαυρομιχάλης  και οι  νέοι πολιτικοί 
ηγέτες  Δ.  Γούναρης,  Π.  Τσαλδάρης και  λίγο  αργότερα  ο Ν .  
Δημητρακόπουλος. 
 Η Βουλή  αυτής  της  περιόδου  υπήρξε  εκείνη  που  επί  ημερών  της  η  
Ελλάδα  θριάμβευσε ,  αν  και  άρχισε  το  έργο  της  κάτω από  δραματικές , 
πραγματικά ,  συνθήκες ,  που  είχε  δημιουργήσει  η  τελευταία  ανάφλεξη του  
Κρητικού Ζητήματος . 
 Η Κρήτη σκόπιμα είχε  διενεργήσει  εκλογές την ίδια  μέρα  με  την  
Ελλάδα ,  με  σκοπό να  αποστείλει  τους  εκπροσώπους  της  στη  νέα  ελληνική  
Βουλή , αφού  μετά το  κίνημα των Νεότουρκων  το  νησί είχε  κηρύξει  την ένωση  
με  την  Ελλάδα .  Μάλιστα ,  τα  αποτελέσματα  ήταν  εντελώς  διαφορετικά  από  
αυτά  στην  Ελλάδα , καθώς το  κόμμα  του  Ε. Βενιζέλου  εξέλεξε  μόνο  23 
βουλευτές  σε  σύνολο  69. Η Τουρκία  όμως  παραμόνευε  για να  βρει  αφορμή  
και να επιτεθεί  εναντίον της Ελλάδας.  
 Ο  Βενιζέλος ,  βλέποντας ότι δεν  ήταν καιρός  για  πολεμικές  περιπέτειες , 
αρνήθηκε κατηγορηματικά  στους  βουλευτές  από την Κρήτη να  εισέλθουν  
στην  ελληνική  Βουλή .  […] Η άρνηση  αυτή  δεν  ήταν καθόλου  εύκολη  για τον  
παλαιό  αγωνιστή  και  επαναστάτη.  Τέσσερις  μέρες  παρέμεινε  κλεισμένος  στο  
ξενοδοχείο  «Φρύνη» του Παλαιού Φαλήρου, στο  οποίο διέμενε. 
 

 
Παπαρρηγόπουλος ,  Ιστορία  του  Ελληνικού  Έθνους ,  τ .5:  1882-1974, Nat ional  Geographic,  
σ .  42. 

 
 

 
ΘΕΜΑ Δ1  
Αξιοποιώντας  τις  ιστορικές σας  γνώσεις  και  αντλώντας στοιχεία  από τον 
πίνακα και  τα κείμενα που σας  δίνονται ,  να  παρουσιάσετε : 
α) τις  επιπτώσεις  από  την  άφιξη  και  την  εγκατάσταση  των  προσφύγων  

στην  εθνολογική  σύσταση  του  πληθυσμού  της  Ελλάδας  (μονάδες 13) 
και 

β) τη  συμβολή  τους  στην αγροτική οικονομία  της χώρας.  (μονάδες 12) 
Μονάδες 25  

 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 
 

[…] Στη  Θράκη ,  όπου  ο  ελληνικός  πληθυσμός είχε  υποστεί  δραστική μείωση  
μετά  τη  βουλγαρική  κατοχή  το  1913, η  εγκατάσταση  των  προσφύγων  ήταν 
άμεση  προτεραιότητα  για  το  ελληνικό  κράτος.  Το  1924, το  ελληνικό  στοιχείο  
έφτασε  το  62,1% του  πληθυσμού ,  ενώ ,  τέσσερα  χρόνια  αργότερα  ένας  στους  
τρεις  κατοίκους  της  Θράκης  ήταν πρόσφυγας.  […] Όπως  επισήμανε  ο 
πρωθυπουργός  Ελευθέριος  Βενιζέλος σε  λόγο του  το  1929, «…δεν  υπήρξε  
ποτέ  εθνικόν  ελληνικόν  κράτος  εξίσου μεγάλον, όπως  αυτό  το οποίον έχουμε 
σήμερον (…) και  μάλιστα  τόσον  ομοιογενές». 
 
 
Γιώργος  Γιαννακόπουλος ,  «Η  Ελλάδα  με  τους  πρόσφυγες», στο  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  1770-2000, τ .  7ο ς  ,  Ελληνικά  γράμματα ,  Αθήνα  2003, σ .  92. 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β 
 

[…] Οι  κυβερνήσεις  […] εκτελούν  μεγάλα  εγγειοβελτιωτικά  και  αρδευτικά  
έργα ,  κυρίως  σε  τρεις  περιοχές ,  στις πεδιάδες  των  Σερρών ,  της  Δράμας  και  
της  Θεσσαλονίκης: διευθετούν  προς όφελος  της  γεωργίας  κοίτες χειμάρρων  
και  μεγάλων  ποταμών,  όπως  του Αξιού ,  του  Στρυμόνα  κλπ. ,  που  με τις  
πλημμύρες  τους  νέκρωναν  τις  παρόχθιες  γαίες σε  μεγάλο  βάθος ,  
αποξηραίνουν  λίμνες  […] και  τις γαίες  τις  παραδίδουν  σε  ακτήμονες  
πρόσφυγες  και  γηγενείς.  Ο Γερμανός  Stephan Ronhart […] γράφει  «Σήμερα  
η  Ελλάδα ,  αφότου  δέχθηκε  στο  έδαφός  της τα  πλήθη  των  προσφύγων , 
περικλείει  στα  σύνορά  της ένα σχεδόν  απόλυτα ομογενή  από  άποψη  
γλώσσας και  θρησκείας  λαό  6.550.000 ψυχών». Και  σε  άλλο σημείο:  «Ο 
ελληνισμός  σώζοντας τους  πρόσφυγές  του από  την  καταστροφή  και την  
εξουθένωση  έσωσε  ο  ίδιος  τον  εαυτό του  και  ανορθώθηκε  πάλιν ηθικά ,  ενώ  
σύγχρονα συναρμολόγησε σφικτά ολόκληρο τον  εθνικό του  κορμό […]».  

 
Απ .  Βακαλόπουλος ,  Νέα  Ελληνική  Ιστορία ,  σ .  383-385 στο  Αξιολόγηση  των  μαθητών  της  
Γ  ΄τάξης  του  Ενιαίου  Λυκείου  στο  μάθημα  Θέματα  Νεοελληνικής  Ιστορίας ,  τχ .  Β ,  ΚΕΕ ,  
Αθήνα  2000, σ .  205-206. 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ 
 

[…] Δόθηκε  ιδιαίτερη  ώθηση  σε  τομείς της  γεωργίας,  όπως  η  αμπελουργία  
και  η  μεταξοσκωληκοτροφία  ιδιαίτερα  στις  περιοχές Αξιούπολης ,  Βέροιας , 
Έδεσσας, Αριδαίας,  Φλώρινας ,  και  στη  ροδοκαλλιέργεια  για  ροδέλαιο  στις 
περιοχές Έδεσσας ,  Βέροιας  και  Δράμας.  Παράλληλα ,  οι  πρόσφυγες  […] 
φύτεψαν  αμπέλια  αμερικανικής  προέλευσης  που  δεν  προσβάλλονταν  από  τη  
φυλλοξήρα . […] 
 
 
Ρ .  Αλβανού ,  «Οι  πρόσφυγες  και  η  αγροτική  επανάσταση  του  Μεσοπολέμου» στο  Η  
ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΜΙΚΡΑΣ  ΑΣΙΑΣ ,  Κυριακάτικη  Ελευθεροτυπία ,  Οκτώβριος  2011, Αθήνα         
σ .  64. 
 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Παραγωγή  δημητριακών , καπνού και βάμβακος 
(σε χιλιάδες  τόννους) 

 
Έτος Δημητριακά Καπνός Βαμβάκι 
1921 624,8 23,3 3,8 
1922 534,8 19,8 5,0 
1923 602,3 37,8 8,0 
1924 683,0 50,2 10,2 
1925 708,7 60,8 10,5 

 
(Πηγή: Foreign Office, 371: Annual reports on Greece, 1920-25 ۟ The 
Statesman’s Year-Book, 1919-27.) 
 
Ιστορία  του  Ελληνικού  Έθνους ,  τ .  ΙΕ΄ :  Νεώτερος  Ελληνισμός  από  το  1913 ως  το  1941,  
Eκδοτική  Αθηνών ,  Αθήνα  20002, σ .  297. 

 
 

*Όλα  τα  κείμενα  αποδόθηκαν  σε  μονοτονικό·  διατηρήθηκε ,  όμως ,  η  ορθογραφία  τους .  
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα . Στο  εσώφυλλο 
πάνω-πάνω  να συμπληρώσετε  τα Ατομικά  στοιχεία  μαθητή . Στην αρχή 
των  απαντήσεών σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την  ημερομηνία  και  το 
εξεταζόμενο  μάθημα . Να  μην  αντιγράψετε  τα θέματα  στο  τετράδιο και 
να  μη γράψετε  πουθενά  στις  απαντήσεις σας το  όνομά  σας . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα 
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την 
αποχώρησή  σας να παραδώσετε μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  
μόνο  με μαύρο στυλό  με μελάνι  που  δεν  σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή. 
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη διανομή  των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής  αποχώρησης:  10.00 π.μ. 
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



 

 

 

Απαντήσεις Θεμάτων 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. 

α. Αγροτική Μεταρρύθμιση (19ος αιώνας) 
 

Σχολικό βιβλίο σελ. 42 «Οι ραγδαίες εξελίξεις … κοινωνικές συνθήκες» και 
 

Αγροτική Μεταρρύθμιση (20ος αιώνας) 
 

Σχολικό βιβλίο σελ. 43/44 «Το αποφασιστικό βήμα … στον αγροτικό χώρο» 
 
 
 

β. Κίνημα στο Γουδί 
 

Σχολικό βιβλίο σελ. 86/87/88 «Το 1909 συντελείται μια τομή … έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις 

του» 
 

Σημείωση: Δεκτή θα ήταν και μια αναφορά από τη σελίδα 218 «Λίγους μήνες μετά την 

ανάληψη … πρωθυπουργία της Ελλάδας (Σεπτέμβριος 1910)». 
 
 
 

γ. Συνθήκη των Σεβρών 
 

Σχολικό βιβλίο σελ. 96 «Η Συνθήκη των Σεβρών … να γίνεται απτή πραγματικότητα» και 
 

Σχολικό βιβλίο σελ. 144 «Τον Ιούλιο του 1920 … και κατοχή για πέντε χρόνια» 
 

 
 

Α2. α. Λάθος (σελ. 46) 

 
 

β. 
 

Σωστό (σελ. 210) 

 
 

γ. 

 
δ. 

 

Σωστό (σελ. 151/152) 

 
Σωστό (σελ. 53) 

 
 

ε. 
 

Λάθος (σελ. 157) 

 

 
ΘΕΜΑ Β



 

 

 

 

 

Β1. α. Σχολικό βιβλίο σελ. 84 «Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής … υπέρ της εκλογικής 

του περιφέρειας». 
 

β.  Σχολικό  βιβλίο  σελ.  84  «Αντίθετα  με  άλλες  χώρες  της  Ευρώπης  …  μέρος  του  ενεργού 

πληθυσμού» 
 
 
 

Β2. α. Σημείωση: Δέον θα ήταν για ολοκληρωμένη απόδοση του νοήματος της απάντησης 

αυτή να ξεκινήσει από το ίδιο το Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι (1918-1919): 
 

Σχολικό βιβλίο σελ. 250/251 «Η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου … θα τη διαθέσω υπέρ του λαού 

σας». 
 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 252/253 «Στις 10 Μαρτίου 1921 … στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους» 
 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ1.  α.  Σχολικό  βιβλίο  σελ.  90/91:  «Ο  Βενιζέλος  πήρε  εντολή  …  σημαντικών  κοινωνικών 

προβλημάτων». 

Σύμφωνα με το Α παράθεμα από την Ι.Ε.Ε και με σύνθεση τονίζουμε: 

 Την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και τις προγραμματικές δηλώσεις 

 Ο Βενιζέλος αναπτύσσει στη Βουλή τις βασικές κυβερνητικές θέσεις και αιτείται ψήφο 

εμπιστοσύνης. 

 Η διαπίστωση έλλειψης απαρτίας, η υποβολή παραίτησης του Πρωθυπουργού. 

 Ο Γεώργιος αποδέχεται την εισήγηση του Βενιζέλου και προκηρύσσονται νέες εκλογές. 

 Το αποτέλεσμα ήταν η αντίδραση των παλαιών κομμάτων, οι αρχηγοί των οποίων 

καταγγέλλουν τη διάλυση της Βουλής και απέχουν από τις εκλογές συνειδητοποιώντας 

ότι βρίσκονται σε αδυναμία, όχι τόσο από την πρωτοβουλία του βασιλιά αλλά από το 

δικό τους πολιτικό αδιέξοδο, ευελπιστώντας ότι στο μέλλον από καλύτερη θέση θα 

δώσουν τη μάχη τους υποβοηθούμενοι και από την ενδεχόμενη φθορά της νέας 

κυβέρνησης Βενιζέλου. 
 

 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 218/219: «Λίγους μήνες μετά την ανάληψη … καθήκοντά του στις 12 

Οκτωβρίου 1912». 

Σύμφωνα  με  το  Β  παράθεμα  από  την  Ιστορία  του  Παπαρρηγόπουλου  και  με  σύνθεση 

τονίζουμε: 

 Τον   εκλογικό   θρίαμβο   του   Βενιζέλου   (Μάρτιος   1912)   και   τις   δυσχέρειες   των 

αντιβενιζελικών κομμάτων, όπου ακόμη και οι αρχηγοί τους μετά δυσκολίας 

εξελέγησαν. 

 Η αναφορά στην πηγή της φράσης «η τελευταία ανάφλεξη του Κρητικού ζητήματος» 

σχετίζεται με το χωρίο του βιβλίου: «Αναταραχή εκδηλώθηκε … ένοπλα τμήματα» (σελ. 

219) 



 

 

 

 

 Στην πηγή γίνεται αναφορά στη διενέργεια εκλογών στην Κρήτη - την ίδια μέρα με την 

Ελλάδα – για την αποστολή εκπροσώπων στη νέα ελληνική Βουλή και τονίζεται η 

διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων για το κόμμα Βενιζέλου (νίκη στην Αθήνα, ήττα 

στην Κρήτη). 

 Αιτιολογείται  η  άρνηση  του  Βενιζέλου  να  επιτρέψει  στους  Κρήτες  βουλευτές  να 

συμμετέχουν στις εργασίες της Ελληνικής Βουλής, για να μη δοθεί αφορμή στην 

Τουρκία που καραδοκεί για πόλεμο. Μια απόφαση καθόλου εύκολη για τον παλιό 

επαναστάτη που αντιμετώπιζε συνειδησιακό πρόβλημα ανάμεσα στην ωμή 

πραγματικότητα της διεθνούς πολιτικής σκηνής και στο δίκαιο αίτημα των παλιών 

συναγωνιστών του. 

Σημείωση: Το απόσπασμα του Κειμένου Β δεν καλύπτεται επαρκώς από την ιστορική 

αφήγηση του σχολικού βιβλίου. 
 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 166/167 (ως πρόλογος): «Η Μικρασιατική καταστροφή … τομείς ζωής 

του νεοελληνικού έθνους» και 

«Ο πληθυσμός της Ελλάδας … ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό». 

Στο κείμενο Α γίνεται αναφορά στο δραματικό αφελληνισμό της Θράκης ως απόρροια της 

βουλγαρικής κατοχής (1913) και στην αναζωογόνησή του μετά το 1924 οπότε και 

μεταφέρθηκε εκεί σημαντικό τμήμα των Ελλήνων προσφύγων της ανατολής, ώστε μέχρι το 

1929 είχε επιτευχθεί η ελληνική ομοιογένεια της περιοχής. 
 
 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 167-168: «Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων … σ’ αυτές τις 

ασχολίες στην πατρίδα τους». 

Στο κείμενο Γ, γίνεται αναφορά σε ποιους τομείς της αγροτικής παραγωγής δίνεται ώθηση και 

σε ποιες περιοχές της Μακεδονίας, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. 

Αντίστοιχα, στο κείμενο Β, αναφέρονται τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα προς 

υλοποίηση του αγροτικού σχεδιασμού. Παράλληλα με την οικονομική πρόοδο στον αγροτικό 

τομέα, επιτεύχθηκε και η εθνική ομοιογένεια (γλωσσική, θρησκευτική) όπως επιβεβαιώνει ο 

Γερμανός Ronhart με τη χαρακτηριστική φράση πως «ο ελληνισμός έσωσε τον εαυτό του, 

σώζοντας τους πρόσφυγες και ανορθώθηκε ηθικά». 

Με βάση τα δεδομένα του πίνακα παρατηρούμε πως από το 1921 ως το 1925 καταγράφεται 

μικρή αλλά σταθερή άνοδος στην παραγωγή δημητριακών, διπλασιασμός στα παραγόμενα 

καπνά και εντυπωσιακός τριπλασιασμός στην παραγωγή βάμβακος, δηλαδή στοιχεία που 

αποδεικνύουν την πρόοδο της γεωργίας στην Ελλάδα μετά την άφιξη των προσφύγων. 
 
 
 

 
 



 
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1  
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  
α. Ορεινοί  
β. Φεντερασιόν  
γ. Πατριαρχική Επιτροπή (1918).                    Μονάδες 15  
 

ΘΕΜΑ Α2  
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 
που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 
πρόταση είναι λανθασμένη:  
α. Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι» κατοχυρώνεται συνταγματικά το 1844.  
β. Ο Τρικούπης δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στη συγκέντρωση και τον 
έλεγχό τους από το κόμμα.  
γ. Το Ελληνικό Τυπογραφείο της Τραπεζούντας συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της 
εθνικής συνείδησης.  
δ. Με τον Οργανικό Νόμο του 1900 δόθηκε οριστική λύση στο Κρητικό ζήτημα.  
ε. Η συνθήκη φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και τον Κεμάλ (Μάρτιος 
1921) λειτούργησε ως ταφόπετρα του ποντιακού ζητήματος.      Μονάδες 10  
 

ΘΕΜΑ Β1  
Να αναφερθείτε:  
α. στο μεταναστευτικό ρεύμα Ελλήνων από τη Ρωσία, μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου 
(μονάδες 5) και  
β. στο προσφυγικό ρεύμα Ελλήνων από τη Ρωσία, το διάστημα 1919–1921. (μονάδες 5)  

Μονάδες 10  
ΘΕΜΑ Β2  
Να αναφερθείτε στην κατάσταση του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. 

Μονάδες 15  
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1  
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα Α, Β και Γ που σας 
δίνονται:  
α. να αναφερθείτε στις ρυθμίσεις της Σύμβασης της Λοζάνης της 30ης Ιανουαρίου 1923 για την 
ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,   (μονάδες 13)  
β. να εξηγήσετε πώς η υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης συνδέεται με την πραγματικότητα 
που είχε διαμορφωθεί μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς και με τις βλέψεις των ηγετών 
των δύο κρατών.  (μονάδες 12)          Μονάδες 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
Μια μέρα ήρθε στο Γκέλβερι Επιτροπή, από την Ελλάδα, όπως έλεγαν. Πήγαν μαζί τους και οι δικοί μας, 
για να κουβεντιάσουν για την Ανταλλαγή. […] Οι άνθρωποι της Επιτροπής ήρθαν και μας έγραψαν τα 
ονόματα και τις περιουσίες μας. Μας είπαν πως θα γίνει Ανταλλαγή, θα πάμε στην Ελλάδα. Μας σύστησαν 
να μην φοβόμαστε. Να πουλήσουμε ό,τι μπορούμε από την κινητή μας περιουσία, και τα υπόλοιπα να τα 
πάρουμε μαζί μας. Μας είπαν πως, αν υπάρχουν στο χωριό μας τουρκεμένοι, μπορούνε, αν θέλουν, να 
φύγουν κι αυτοί για την Ελλάδα.  
Η Έξοδος, τ.Β΄, Μαρτυρίες από τις επαρχίες της κεντρικής και νότιας Μικρασίας (Επιμ. Γ. Μουρέλος), Αθήνα: 

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1982, σ. 9.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  
Η ελληνική πλευρά [το 1923] επεδίωκε την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο Μουσταφά Κεμάλ συμμετείχε 
στον στενό πυρήνα των Νεότουρκων που κυβέρνησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1908 έως το 
τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βασική πολιτική των Νεότουρκων αποτελούσε η εκδίωξη των μη 
μουσουλμανικών εθνοτήτων από το έδαφος της αυτοκρατορίας. Η έξοδος των Ελλήνων κατά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή ήταν μη αναστρέψιμη. Η εκδίωξη των εναπομεινάντων Ελλήνων από την 
Τουρκία ήταν απλώς ζήτημα χρόνου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ελλάδα δεν θα είχε τη διαπραγματευτική 
ικανότητα να απαιτήσει τη μετανάστευση των τουρκο–μουσουλμανικών πληθυσμών της Ελλάδος.  

 Α. Μ. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Αθήνα: Πατάκης 2014, σ. 53.  



 
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  
Και στο ζήτημα των μειονοτήτων, υπήρξε ανεπανάληπτος ο ορθολογισμός και ο ρεαλισμός της βενιζελικής 
πολιτικής–και του Βενιζέλου προσωπικά. Κατεξοχήν δείγμα αυτής της ορθολογικής και ρεαλιστικής 
προσέγγισης υπήρξε η πρώιμη προθυμία του Βενιζέλου να αποδεχθεί την ανταλλαγή πληθυσμών ως ριζική 
μέθοδο επίλυσης των σχετικών ζητημάτων, ήδη από το 1914 (με την Τουρκία).  
[…] Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Βενιζέλος έσπευσε ανενδοίαστα να αναλάβει προσωπικά τη 
βαρύτατη ευθύνη της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών (μολονότι προέβλεπε τότε ότι οι 
πρόσφυγες θα τον «αναθεματίσουν»). Στη συνέχεια ορθολογισμός και ρεαλισμός χαρακτήρισαν την 
κοσμογονία της προσφυγικής αποκατάστασης μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια.  

Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα (Επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ), τ.Β2΄, Αθήνα: 
Βιβλιόραμα, 2003, σσ. 24-25.  

 

ΘΕΜΑ Δ1  
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα Α και Β που σας 
δίνονται, να εκθέσετε και να εξηγήσετε τη διάσταση απόψεων μεταξύ του πρίγκιπα Γεωργίου και 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, σχετικά με το ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, στο 
πλαίσιο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας.                    Μονάδες 25  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
Ο Βενιζέλος υπέρ της σταδιακής πορείας προς την ενωτική λύση  
Ο σύμβουλος της δικαιοσύνης1 εισηγήθηκε εμπιστευτικά στον ύπατο αρμοστή2 το καλοκαίρι ήδη του 1900 
τη διπλωματική μεθόδευση της σταδιακής εξελίξεως προς την ενωτική λύση: η άμεση επίτευξη της 
ενώσεως ήταν αδύνατη· η παράταση όμως του καθεστώτος της αρμοστείας ανέστελλε την εφαρμογή των 
μέτρων που θα επέτρεπαν τη βαθμιαία απαλλαγή της Μεγαλονήσου από τα δεσμά της διεθνούς 
εξαρτήσεως· έτσι επέβαλλε την άμεση υποταγή της στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων και την 
καθιστούσε έρμαιο των αντικρουόμενων ευρωπαϊκών συμφερόντων· αντίθετα, η ολοκλήρωση της 
αυτονομίας, σύμφωνη προς τις υποσχέσεις των Δυνάμεων και τις προβλέψεις του Συντάγματος, θα 
συντελούσε στην προαγωγή των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και την κατοχύρωση της 
αυτοδιοικήσεως στο εσωτερικό, ιδίως μετά τη διοργάνωση της πολιτοφυλακής από Έλληνες αξιωματικούς 
και την παράλληλη αποχώρηση των διεθνών στρατευμάτων.  
[…] Η πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προκάλεσε την άμεση και αποφασιστική αντίδραση του 
πρίγκιπα Γεωργίου. Η εισήγησή του προσέκρουε τόσο στη γενική αρχή της ουσιαστικής διαχειρίσεως των 
διπλωματικών θεμάτων, ιδίως μάλιστα του Κρητικού, από τη δυναστεία, όσο και στην ειδικότερη αντίληψη 
της τελευταίας αυτής γύρω από τη μεθόδευση του εθνικού αγώνα.  
Ο ύπατος αρμοστής, φορέας των εντολών της Αυλής των Αθηνών, με τη συγκατάθεση πάντοτε και της 
ελληνικής κυβερνήσεως, απέκρουσε τη συμβιβαστική εξελικτική διαδικασία και επιδίωκε περισσότερο να 
καταστήσει αβάσταχτη την πίεση από τις εσωτερικές συνθήκες, με την ελπίδα να εκβιάσει την ταχύτερη, 
κατά το δυνατόν, συγκατάνευση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων στην ενωτική λύση.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΔ΄, σ. 201.  
1 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος  
2 Ο πρίγκιπας Γεώργιος  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  
Η διάσταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Γεώργιο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο  
Ο πρίγκιπας Γεώργιος, έχοντας την αντίληψη ότι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Κρήτης ήταν 
αρμοδιότητα της ελληνικής μοναρχίας, ανέλαβε μόνος τη μεθόδευση της προσάρτησης της Μεγαλονήσου 
στη μητέρα πατρίδα χωρίς να συμβουλευτεί τους υπουργούς του για τις ενδεδειγμένες ενέργειες και 
διαπραγματεύσεις. Η πρωτοβουλία του είχε τη μορφή προσωπικών συζητήσεων με τον τσάρο της Ρωσίας 
και απευθείας διαπραγματεύσεων με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας 
και της Ιταλίας. Ο Βενιζέλος θεώρησε πρόωρες τις ενέργειες του ύπατου αρμοστή, κρίνοντας ότι η κρητική 
κυβέρνηση ήταν ασταθής και τα συνταγματικά θεμέλια ασαφή. Πίστευε και υποστήριζε την ανακήρυξη της 
Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο ως τελευταίο στάδιο για τη νομότυπη πραγματοποίηση της ένωσής της 
με την Ελλάδα.  
[…] Ο πρίγκιπας δεν ήταν ικανός να αντιληφθεί τη λεπτή διαφορά μεταξύ της δεσποτικής διακυβέρνησης 
με ξένη κηδεμονία και, από την άλλη μεριά, της πλήρους αυτονομίας χωρίς ξένες επεμβάσεις και με 
κυβερνήτη διορισμένο από την ελληνική κυβέρνηση, που υποστήριζε ο Βενιζέλος ως ασφαλέστερη 
μεθόδευση για την απώτερη επίτευξη του ενωτικού σκοπού… Ο πρίγκιπας Γεώργιος είχε την πεποίθηση 
ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού θα προερχόταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις και, κατά τη γνώμη του, οι 
πολιτικοί παράγοντες της Κρήτης ήταν άσχετοι με το θέμα, αν όχι επιζήμιοι… Στάθηκε αδύνατο γι΄ αυτόν 
να αντιληφθεί τη σημασία της πολιτικής κινητοποίησης των ίδιων των Κρητικών, καθώς και την εύλογη 
απαίτησή τους να αποκτήσουν τον έλεγχο της τύχης τους μετά από αιώνες αγώνων κατά των Τούρκων 
κυριάρχων.  

Λ. Μακράκης, Ελευθέριος Βενιζέλος, σσ. 397-403, στο Αξιολόγηση των μαθητών της Γ’ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο 
μάθημα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, τ.Β΄, ΥΠΕΠΘ ( Κ.Ε.Ε.), Αθήνα 2000, σσ. 315-316.  

Όλα τα κείμενα αποδόθηκαν σε μονοτονικό· διατηρήθηκε, όμως, η ορθογραφία τους. 



 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1  
α. «Ορεινοί» 
Μεγάλη πολιτική παράταξη της Εθνοσυνέλευσης του 1862 - 64 που απαρτιζόταν από διάφορες 
ομάδες, υπό τον Δ. Γρίβα και τον Κ. Κανάρη, με κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των 
πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές μεταξύ των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων, 
των πλοιοκτητών.  
β. «ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ» 
Μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την 
ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, η οποία μετά το τέλος των βαλκανικών 
πολέμων και την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για 
τη διάδοση της σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. 
γ. «ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 
Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 1918 μετά τον 
τερματισμό του πολέμου για την Τουρκία. Τον Οκτώβριο του 1918 συστάθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη «Πατριαρχική Επιτροπή», με σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των 
εκτοπισμένων, με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης (Υπ. 
Περιθάλψεως). [Αρχικά επιτράπηκε να επιστρέψουν οι ευπορότεροι και οι πρόσφυγες οι 
προερχόμενοι από ορισμένες μόνο περιοχές της Δυτικής Μικράς Ασίας. Οι περισσότεροι 
επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, το Μάιο του 
1919. Μέχρι το τέλος του 1920 η πλειονότητα των προσφύγων είχε επιστρέψει στη Μικρά Ασία 
και την Ανατολική Θράκη.] 
 
ΘΕΜΑ Α2  
α.   Λ,     β.   Λ,     γ.   Σ,     δ.   Λ,     ε.   Σ.   
 
ΘΕΜΑ Β1  
α. Σχολ. βιβλίο σελ. 137 «Την εποχή αυτή … ελληνικής κυβέρνησης.» 
β. Σχολ. βιβλίο σελ. 140 «Την περίοδο 1919 - 1921 … Αρμένιοι και Ρώσοι.» 
 
ΘΕΜΑ Β2  
Σχολ. βιβλίο σελ. 46 «Οι διαφορές του αγροτικού … ταξικό περιεχόμενο.» 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1  
α.  Αναφορικά με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης της Λοζάνης βλέπε σχολ. βιβλίο σελ. 149, Ενότ. 
3 «Στις 24 Ιουλίου 1923 … (σελ. 151) επίμαχων περιοχών.» και σελ. 151 - 152 «Με βάση το 
άρθρο … περιουσίας των ανταλλαξίμων». 
 

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Μικρασιάτη πρόσφυγα που παρατίθεται στο πρώτο 
παράθεμα από την «Έξοδο», στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι με παρότρυνση στελεχών της ελληνικής 
αντιπροσωπείας της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής κατεγράφησαν οι περιουσίες των προς 
ανταλλαγή Ελλήνων Μικρασιατών, ακόμα και των «τουρκεμένων», δηλαδή όσων είχαν 
εξισλαμιστεί, προκειμένου να αποζημιωθούν για την ακίνητη περιουσία τους μελλοντικά. Εξάλλου 
τονίζεται ότι υπήρχε πρόβλεψη να μεταφέρουν την κινητή τους περιουσία.  
 
β. Για το κατά πόσον η Σύμβαση της Λοζάνης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της 
εποχής και εξυπηρετούσε τις βλέψεις του Κεμάλ και του Βενιζέλου βλέπε σχολ. βιβλίο σελ. 
151 «Όταν έγινε γνωστή … Ελληνικού κράτους.»  
 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα παραθέματα του Α. Μ. Συρίγου για τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις και του Γ. Θ. Μαυρογορδάτου για την Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 
Συγκεκριμένα, στο δεύτερο κατά σειρά παράθεμα επεξηγείται ότι ο Κεμάλ, ως «σκληροπυρηνικός» 
Νεότουρκος ήδη από το 1908, είχε ως βασική πολιτική επιδίωξη τον εκτουρκισμό της Οθωμ. 
Αυτοκρατορίας, που συνεπαγόταν και την εκδίωξη των μη μουσουλμανικών πληθυσμών από 
αυτήν. Επομένως, ήταν δεδομένη η εκδίωξη και των «εναπομεινάντων»  Μικρασιατών Ελλήνων, 
γι’ αυτό η ελληνική πλευρά έπρεπε να προλάβει να συμφωνηθεί η ανταλλαγή των πληθυσμών, 



 
 

 

ώστε να μπορέσει να διαπραγματευθεί αποτελεσματικά την αντίστοιχη μετανάστευση των 
μουσουλμάνων από την Ελλάδα. 
 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Μαυρογορδάτος στο τρίτο κατά σειρά παράθεμα εξαίρει το Βενιζέλο 
για την ορθολογιστική του πολιτική, επειδή βλέποντας τα γεγονότα στο πλαίσιο του πολιτικού 
ρεαλισμού πρωτοστάτησε στην αποδοχή της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών. Ανέλαβε 
μάλιστα την πολιτική ευθύνη γι’ αυτήν προσωπικά, παρακάμπτοντας τις έντονες αντιδράσεις των 
προσφύγων, προκειμένου να είναι σε θέση η Ελλάδα ήδη από το 1914 να επιλύσει όλες τις 
ελληνοτουρκικές εκκρεμότητες αλλά και να αναλάβει με αποτελεσματικότητα την υποχρέωση 
απέναντι στους πρόσφυγες να τους αποκαταστήσει.  
 
ΘΕΜΑ Δ1  
Αναφορικά με τη διάσταση απόψεων μεταξύ του Πρίγκιπα Γεώργίου και του Ελ. Βενιζέλου 
σχετικά με το ζήτημα της Ένωσης Κρήτης – Ελλάδας βλέπε σχολ. βιβλίο Ενότητα 3 σελ. 208 
«Αλλά το πιο σημαντικό … από Έλληνες αξιωματικούς.» (σελ. 209) 
 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το δύο παραθέματα της Ιστορίας του Ελληνικού έθνους και 
του Λ. Μακράκη στα οποία επεξηγείται η ουσία της μεταξύ τους διαφοράς. Συγκεκριμένα, όσον 
αφορά στο Βενιζέλο, το πρώτο παράθεμα τονίζει ότι ήδη από το 1900 τασσόταν υπέρ της 
διπλωματικής μεθόδου των σταδιακών κατακτήσεων προς την Ένωση, δεδομένου ότι η άμεση 
επίτευξη της ένωσης ήταν αδύνατη. Ως πρώτο βήμα θεωρούσε απαραίτητο να καταργηθεί η 
αρμοστεία και να αποτιναχθεί η διεθνής προστασία - εξάρτηση, διότι διαφορετικά το ενωτικό 
ζήτημα θα το διαχειρίζονταν αποκλειστικά οι Μεγ. Δυνάμεις, εντάσσοντάς το στο μεταξύ τους 
ανταγωνισμό συμφερόντων. Μόνο αν η Κρήτη γινόταν αυτόνομο κράτος - όπως εξάλλου είχαν ήδη 
υποσχεθεί οι Μ. Δυνάμεις και όριζε ήδη το Κρητικό Σύνταγμα - θα μπορούσε να βρεθεί λύση στο 
ενωτικό και θα βελτιωνόταν το καθεστώς της εσωτερικής αυτοδιοίκησης. Βασική προϋπόθεση για 
την αυτονομία ήταν βεβαίως η συγκρότηση Κρητικής Πολιτοφυλακής από Έλληνες αξιωματικούς, 
η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από το νησί και ο διορισμός κυβερνήτη από την ελληνική 
κυβέρνηση χωρίς ξένες επεμβάσεις. 
 

Από την άλλη, ο πρίγκιπας αντέδρασε στην πολιτική του Βενιζέλου, επειδή θεωρούσε τη 
διαχείριση των διπλωματικών ζητημάτων της Κρήτης και του ενωτικού αποκλειστικό προνόμιο της 
Δυναστείας της Ελλάδας και του ιδίου που ήταν «φορέας των εντολών της Αυλής των Αθηνών». 
Αντίθετα, θεωρούσε την ανάμειξη των πολιτικών παραγόντων του νησιού επιζήμια. Έτσι 
διαχειρίστηκε προσωπικά το ενωτικό ζήτημα με τη μορφή συνεχών παραστάσεων και 
υπομνημάτων προς τις Μ. Δυνάμεις, ώστε να «καταστήσει αβάσταχτη την πίεση» και να «εκβιάσει 
την ταχύτερη συγκατάνευση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων». Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής 
δικαιολογούνται οι προσωπικές επαφές του  Γεωργίου με τον τσάρο της Ρωσίας και τους 
υπουργούς εξωτερικών της Ρωσίας, Γαλλίας, Αγγλίας και Ιταλίας.  
 

Σχολ. βιβλίο σελ. 209 «Η διάσταση των απόψεων … του τόπου μου!» Η προσωπική 
αντιπαράθεση των δύο ανδρών έγκειται αφ’ ενός στο συγκεντρωτισμό του Γεωργίου σχετικά με 
την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Κρήτης και αφ’ ετέρου στην εντελώς διαφορετική 
αντίληψη που είχαν για τους επιδιωκόμενους σκοπούς και τα μέσα επίτευξής τους. Ο μεν 
Βενιζέλος θεωρούσε πρόωρες τις ενέργειες του Γεωργίου, εφόσον η κρητική  κυβέρνηση και το 
σύνταγμα ήταν ακόμα «ανώριμα» πολιτικά και πίστευε ότι ήταν ακόμα μη ρεαλιστικός ο στόχος 
της ανεξαρτητοποίησης της Κρήτης.  
Ο Γεώργιος από την άλλη, δεν ήταν τόσο ευέλικτος να κινείται στους λαβύρινθους της ευρωπαϊκής 
διπλωματίας, όπως ο Βενιζέλος, και πραγματικά δεν κατανοούσε την πολιτική πρότασή του περί 
αυτονομίας χωρίς την επέμβαση των Μεγ. Δυνάμεων.  
«Σχολ. βιβλίο «Κακοί σύμβουλοι … κλίμα διχασμού» σελ. 209 

 
 

ΚΡΙΤΙΚΗ  
Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Ιστορίας της Θεωρητικής Κατεύθυνσης θεωρούνται αναμενόμενα 
και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Με εξαίρεση το θέμα Β1 που απαιτούσε την άντληση πληροφοριών 
από δύο διαφορετικές ενότητες του προσφυγικού κεφαλαίου, τα υπόλοιπα θέματα της Ομάδας Α 
μπορούν να απαντηθούν χωρίς δυσκολία από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Οι ασκήσεις της 
Ομάδας Β δεν κρίνονται απαιτητικές, καθώς παρά την έκτασή τους η σύνθεση των πληροφοριών του 
σχολικού βιβλίου και των παραθεμάτων δεν είχε σημαντικές δυσκολίες. 

Επιμέλεια: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν. - ΚΑΤΡΑΚΗ Μ.  


